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Förord 	  
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Sammanfattning 

 
Titel: En studie om Oktogonens avsikt och funktion 
 
Handelsbankens vinstandelsstiftelse Oktogonen kan vanligen felaktigt uppfattas som ett 
belöningssystem, vilket även tidigare forskning antytt, således har en kunskapslucka skapats.  
Denna kvalitativa studie syftar till att redogöra för och analysera Oktogonens egentliga avsikt 
och funktion, samt undersöka huruvida Oktogonen kan ha en påverkan på medarbetares 
prestation gentemot Handelsbankens lönsamhet. För att uppfylla studiens syfte har sju öppna 
individuella intervjuer genomförts, med respondenter från olika geografiska områden samt på 
olika organisatoriska nivåer inom Handelsbanken. Detta har gett studien den nödvändiga 
kunskapsbredd för att besvara problemformuleringen; Vilken funktion har Oktogonen i 
Handelsbanken och vad är dess avsikt i verksamheten? 
 
Inför intervjuerna skapades en teoretisk referensram, vilken utgjort kunskapsgrunden för 
studien. Den teoretiska referensramen behandlar ämnen såsom ekonomistyrning, 
belöningssystem, strategisk kommunikation och engagemang, resultatstyrning, Oktogonen 
samt Svenska Handelsbanken. Då den teoretiska referensramen utgör kunskapsbasen och 
analysen av det empiriskt insamlade materialet besvarar problemformuleringen, grundas 
studien i en induktiv ansats. Analys av den empiriska data med tillämpning av den teoretiska 
referensramen resulterade i tre konkreta slutsatser; Oktogonen fungerar som ett styrverktyg i 
Handelsbankens process att nå företagsmålet, Oktogonens avsikt grundas i kollektivt ägande 
och långsiktighet samt att Oktogonens funktion och avsikt verkar tillsammans som en 
ekonomisk spiral, vilken sammanväver verksamhetens centrala komponenter i processen att 
nå det uppsatta företagsmålet.  
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Abstract 
 
Title: A study regarding the purpose and function of Oktogonen 
 
The profit-sharing system Oktogonen in Handelsbanken, can usually be misinterpreted as a 
reward-system, which also has been implied in previous research. This has created a 
knowledge gap. This qualitative study aims to account for and analyze the actual purpose and 
function of Oktogonen. It also aims to investigate if Oktogonen may have an impact on the 
employees performance towards the company’s viability. To fulfill the purpose of the study, 
seven open-individual interviews have been held. The interviews consist of respondents from 
different geographical locations and from different organizational levels in Handelsbanken. 
This has provided the study with the necessary depth of knowledge to answer the problem 
formulation; What is the function of Oktogonen in Handelbanken and what purpose does it 
serve in the company?  
 
As preparation for the interviews, a theoretical framework was constructed. This served as a 
knowledge foundation for the study. The theoretical framework processes areas such as 
financial control, reward systems, strategic communication and engagement, profit sharing, 
Oktogonen and Svenska Handelsbanken. Since the theoretical framework constitutes the 
knowledge foundation, and the empirical data answers the problem formulation, this study is 
of inductive nature. The analysis of the empirical data applied with the theoretical framework, 
resulted in three different conclusions; Oktogonen functions as a management tool in the 
process of reaching Handelsbanken’s corporate objective. Further more, the purpose of 
Oktogonen is based on collective ownership and sustainability. The third conclusion is that 
the function and purpose of Oktogonen operate as an economical spiral, which combines the 
central components in the process of reaching the corporate objective.  
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1.	  Inledning	  
	  
  

 detta kapitel presenteras bakgrunden till studiens syfte. Problemdiskussionen ger läsaren 
en förståelse för resonemangen vid formandet av problemformulering. Vidare presenteras 
syftet för studien samt de centrala begrepp vilka är relevanta för studien.  

 

1.1 Problembakgrund	  	  
Den ökade globala konkurrensen, större kundfokus samt organisationens krav på flexibilitet, 
medför idag större påfrestningar på organisationer och dess anställda. Detta har resulterat i att 
personalen blivit en central komponent i organisationer (Hsu, 2008; Waal, 2007). Ledningen 
inom en verksamhet bör därför sätta upp relevanta och uppnåbara mål, vilket kräver en 
effektiv ledningsteknik (Waal, 2007).  
 
För att en organisation ska kunna nå de uppsatta mål krävs att ledningen utformar olika 
strategier som leder alla organisationsnivåer mot företagets gemensamma mål och visioner 
(Anthony & Govindarajan, 2007). Nilsson, Olve och Parment (2010) definierar strategi som 
”ett tillvägagångssätt för att nå långsiktiga mål” (s.13). För att nå dessa långsiktiga mål och 
formulera relevanta strategier används olika typer av styrverktyg, exempelvis budget, 
rapportering, belöningsmodeller samt investeringsbedömning. Enligt Olve och Samuelson 
(2008) är ett av styrverktygen inom företag belöningssystem, som kan bestå av både 
finansiella och icke-finansiella medel. Anthony och Govindarajan (2007) menar att 
belöningssystem i många företag är en drivande faktor till framgång och syftar inte enbart till 
ledningens fördel, utan även till att motivera medarbetarna inom företaget till att prestera 
bättre och påverka företagets gemensamma resultat- och lönsamhetsmål. Olve och Samuleson 
(2008) menar att personalen är en viktig komponent för att företaget ska kunna bedrivas på ett 
effektivt sätt. Medarbetarnas kompetens och motivation är av stor vikt för ett företag. Ett 
belöningssystem bör därför utformas efter de behov som finns inom verksamheten. 
Utformningen skall även vara gynnsamt för både de anställda och för organisationen (Olve & 
Samuelson, 2008). Detta styrks av Ax och Marton (2008) som menar att medarbetarnas 
kompetens på ett effektivt sätt kan utgöra grunden för verksamhetens belöningssystem.  
 
Handelsbanken grundades år 1871 och är idag en ledande storbank med verksamhet i 
sammanlagt 24 länder och cirka 11 000 medarbetare. Sedan tidigt 70-tal är organisationen 
starkt decentraliserad. Handelsbankens övergripande mål är att ha högre räntabilitet än 
genomsnittet för deras konkurrenter, som är jämförbara banker i norden och Storbritannien. 
Nyckelorden för att uppnå dessa mål är nöjdare kunder och lägre kostnader. Företagsfilosofin 
grundas i att lönsamheten prioriteras framför volym. Detta resulterar i att framgången mäts 
utifrån Handelsbankens mål och filosofi; kostnadseffektivitet, kundnöjdhet och lönsamhet 
(Handelsbanken, årsredovisning 2012). 
 
Av bankerna i Sverige var Handelsbanken först ut med att använda ett finansiellt system som 
omfattade alla anställda. Oktogonen är en resultatandelsstiftelse som grundades av Jan 
Wallander år 1972. För de anställda innebar detta ett kollektivt ägande vilket resulterade i ett 
större inflytande i verksamheten. Vinstandelsstiftelsen som sedan 1973 avsatt kapital åt de 
anställda skiljer sig avsevärt från andra bankers belöningssystem då kapitalet som placerats 
ligger låst tills den anställde fyllt 60 år, alternativt går i pension (Wallander, 2005). 
 

I 
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Fokus i denna studie kommer läggas på Handelsbankens vinstandelssystem, Oktogonen. 
Frågor som ledde till detta ämne var: Hur skulle belöningsmodeller eller liknande kunna 
påverka lönsamhet och prestation i verksamheten utifrån medarbetares och 
styrelserepresentanters perspektiv? Uppfattas Oktogonens avsikt likvärdigt på de olika 
organisatoriska nivåerna? Är avsikten densamma som vid grundandet av Oktogonen, samt 
vad är dess funktion? 

1.2	  Problemdiskussion	  
Hur uppnår bankerna uppsatta mål? Enligt Olve och Samuelson (2008) kan belöningssystem 
inom finanssektorn vara ett effektivt styrverktyg för att inspirera personalen till att nå 
gemensamma organisatoriska mål. Belöningssystem kan bestå av förmåner såsom 
pensionslösningar eller bonusar (Samuelson & Olve, 2008). Samuelson och Olve (2008) 
beskriver även att ekonomistyrningen i den enskilda verksamheten beror på olika faktorer; 
företagets traditioner och ledning, förhållanden i andra likartade verksamheter samt det 
samhälle där företaget verkar. Författarna menar även att en verksamhet som strävar efter 
överlevnad på lång sikt och syftar till att driva verksamheten effektivt, blir beroende av 
medarbetarnas kompetens, värderingar och motivation. Även Ax och Marton (2008) menar att 
medarbetarnas humankapital är av stor vikt. De förklarar vidare att humankapital är ett väl 
utvecklat område för de stora bolagen i Sverige, där medarbetarnas kompetens, utbildning och 
personliga attribut tas hänsyn till. Företagen har uppmärksammat medarbetarnas interna 
betydelse vid hantering av verksamhetens strategier. Detta har enligt Ax och Martion (2008) 
lett till att flera stora svenska bolag utvecklat mätinstrument för medarbetarna. Anledningen 
och utformningen av detta kan förklaras av företagskulturen verksamheten präglas av (ibid.). 
 
År 1972 diskuterades Handelsbankens dåvarande VD:s, Jan Wallanders, promemoria gällande 
ett nytt vinstandelssystem, under ett styrelsesammanträde. Detta skulle syfta till ett kollektivt 
sparande och ägande för de anställda inom organisationen, samt ge dem ett större inflytande. 
Wallanders synsätt på människan var här en viktig faktor, då Handelsbanken verkar på en 
marknad med hög konkurrens med likartade produkter och tjänster, sågs personalen vara en 
viktig beståndsdel i bankens framgång (Wallander, 2005). Enligt Wallander (2005) mötte 
införandet av detta resultatandelssystem flertalet motgångar, delvis från styrelsen, 
fackförbundet samt näringslivet. Trots detta beslöt styrelsen att rösta ja till förslaget om att 
införa Oktogonen. En stor del av stiftelsens medel är beslutat av bankens styrelse att placeras i 
Handelsbankens egna aktier. Detta medför att Oktogonen är representerad i bankens styrelse, 
då stiftelsen äger en betydande del av Handelsbankens aktier (ibid.).  
 
Enligt Wallander (2002) utvecklades Handelsbanken efter den finansiella krisen under 1990-
talet i form av nya strategier och idéer, för att stärka framgångsfaktorer såsom lönsamhet och 
effektivitet. Många av de implementerade systemen och strategierna möttes av hård kritik, i 
likhet med motgångarna vid införandet av Oktogonen. Flera verksamheter vilka använt sig av 
ett vinstandelssystem misslyckades med att effektivisera detta, då systemet sattes i bruk först 
när verksamheten påvisat en god lönsamhet. Detta resulterade i ett ineffektivt system vid 
konjunktursvängningar alternativt negativa marknadsförändringar som bidrog till att flertalet 
av systemen fallerade (ibid.). 
 
Med utgångpunkt av vår uppfattning att Oktogonen är ett belöningssystem, blev vår tolkning 
motbevisad av Wallander, som menar att Oktogonen aldrig var avsedd som en 
belöningsmodell (Wallander, 2005). En vanlig uppfattning av Oktogonen är att systemet skall 
bidra till ökad ansträngning. Även här menar Wallander (2002) att det inte var det 
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ursprungliga syftet då ett vinstandelssystem som ger utdelning först efter 20-30 år ej borde 
påverka medarbetarnas ansträngningsnivå (Wallander, 2002). 
 
Flertalet tidigare studier av Oktogonen visar dock att författarna redan i tidigt stadie indikerat, 
även i vissa fall antagit, att Oktogonen är ett belöningssystem. Dessa förutsättningar har 
mynnat ut i en problemformulering där vi vill undersöka och förklara hur anställda och 
styrelserepresentanter inom Handelsbanken uppfattar avsikten med Oktogonen, samt vilken 
funktion den anses fylla.  

1.3	  Problemformulering	  
Vilken funktion har Oktogonen i Handelsbanken och vad är dess avsikt i verksamheten?  

1.4	  Syfte	  
Syftet med denna studie är att redogöra för hur Oktogonen i Handelsbanken är utformad samt 
att öka förståelsen för dess egentliga avsikt. Studien syftar även till att analysera och beskriva 
hur Oktogonens avsikt uppfattas på de olika organisatoriska nivåerna, samt att undersöka om 
det har någon påverkan på medarbetares arbete gentemot företagets lönsamhet. 

1.5	  Definitioner	  
Forskarna – i studien benämns skribenterna av denna studie som ”forskarna.” 
 
Författarna – Genomgående i studien benämns författare till vetenskapliga artiklar samt 
litteratur som ”författarna.” 
 
Medarbetare – All personal vilka är anställda på Handelsbanken som inte är engagerade i 
Handelsbankens eller Oktogonens styrelse benämns genomgående i denna studie 
”medarbetare.” 
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2.	  Teoretisk	  referensram	  
 
 

 detta kapitel presenteras relevanta teorier för studien. Läsaren får genom detta kapitel en 
djupare förståelse för de områden studien baseras på. Denna teoretiska referensram 
ämnar vara grund för kommande analys av studiens empiriska material.  

 
 
Sammanfattning av teoretisk referensram  
Ekonomistyrning är en central faktor inom verksamhetsstyrningens process i strävan mot 
framgång. Ekonomistyrningen grundas på information, strukturer samt processer, där det 
huvudsakliga syftet är att nå organisationens strategiska mål (Ax, Johansson och Kullvén, 
2009, Nilsson et.al. 2010). Den kultur verksamheten präglas av är av stor vikt vid 
framtagande av strategier, och utgör även kärnan i hur verksamheten bör styras (Whittington, 
2002). Styrningsprocessens huvudsakliga komponenter för ett framgångsrikt drivet företag 
innefattar god kompetens bland medarbetare, företagsvärderingar samt belöningssystem 
(Cacioppe 1999).  
 
Ett belöningssystems syfte bör vara väl definierat, då det kan bidra till en bättre 
sammanhållning i organisationen samt en strävan hos de anställda att prestera efter bästa 
förmåga (Andersson & Bratteberg, 2000). Implementeringen av ett incitamentssystem kan 
stärka befintliga centrala värderingar och strategier som präglar verksamheten (Waal och 
Jansen, 2013). Vid utformningen av systemet bör verksamhetskulturen samt de strategiska 
målen beaktas, vilket kan effektivisera arbetet (Galanou et.al, 2010). Ett incitamentsystem 
syftar delvisa till att öka motivationen hos de anställda, samt bidra till en ökad förståelse av 
den rådande kulturen inom företaget (Andersson och Bratteberg, 2000). 
 
Resultatstyrning, i enlighet med belöningssystem, syftar till att de anställda bör sträva mot att 
uppnå verksamhetens strategiska mål (Gruman & Saks, 2011; Merchant och Van der Stede, 
2007). Resultatstyrning kan vara prestationsbaserad där anställda belönas vid påvisat positivt 
resultat, vilket kan medföra ökad medvetenhet hos personalen. En central komponent inom 
resultatstyrning är prestationsmål, vilket kan utgöra grunden för vinstdelning (Merchant och 
Van der Stede, 2007). Vinstdelning innebär att anställda, baserat på företagets redovisade 
resultat, utdelas ett preciserat antal aktier. (Andersson & Bratteberg, 2000; D’Art & Turner, 
2004; Hsu, 2008). Sambandet mellan produktivitet och vinstdelning anses vara positivt, vilket 
kan ha en påverkan på verksamhetens lönsamhet (D’Art & Turner, 2004).  
 
Oktogonen är en unik vinstandelsstiftelse i Svenska Handelsbanken, vilka är ensamma inom 
den svenska banksektorn att tillämpa ett system som omfattar alla anställda i verksamheten. 
Detta innebär för de anställda ett kollektivt ägande samt ett långsiktigt sparande, vilket var det 
huvudsakliga syftet vid grundandet år 1972. Avsättningar till Oktogonen sker då det 
redovisade resultatet överstiger likvärdiga konkurrerande bankers resultat. En tredjedel av 
detta merresultat avsätts till stiftelsen, som förvaltar dessa finansiella medel till dess att den 
anställde fyllt 60 år (Wallander, 2005). Skriften ”Mål & Medel” syftar till att presentera dessa 
mål och verksamhetens kultur, vilket syftar till att leda verksamheten till sammanhållning och 
framgång (Lindsay & Libby, 2007; Wallander, 2002).  
 
 

I 
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2.1	  Ekonomistyrning	  
Ax, Johansson och Kullvén (2009) menar att syftet med ekonomistyrning är en central 
komponent i processen att nå organisationens strategiska mål. Ekonomistyrning beskrivs 
enligt Nilsson et.al (2010) som formaliserade rutiner vilka baseras på strukturer, information 
samt processer. Organisationens företagsledning använder dessa för att utveckla strategier i ett 
led att nå uppsatta mål. För att kunna styra verksamheten mot de uppsatta målen menar Ax 
et.al. (2009) att styrmedel av olika karaktär behövs. De formella styrmedlen inkluderar 
exempelvis budgetering och prestationsmätning. Dessa styrmedel är metodiska och utgör 
grunden för ekonomistyrningens övergripande tekniker. De mindre formaliserade styrmedlen 
präglas av företagskultur och lärande. Dessa beskrivs enligt Ax et.al. (2009) som mjuka 
styrmedel. Företagskulturen är av stor vikt vid styrningen och beskrivs enligt följande: 
”Med en organisations kultur menas det inre liv, d v s sättet att leva, tänka, handla och 
vara.” (Ax et.al., 2009, s.50).  Bushardt, Lambert och Duhon (2007) förklarar att ledningen 
ofta kan finna svårigheter med att hantera organisationskulturen. Författarna menar vidare att 
svårigheten grundas i att förstå när och hur kulturen inom verksamheten måste förändras, 
exempelvis vid förändrad omgivning eller arbetsmiljö. Jacobsen och Thornsvik (2008) 
redogör för att en stark företagskultur vilken de anställda kan relatera till, vanligtvis bidrar till 
bra samarbeten där medarbetare känner sig delaktiga i verksamheten och delar likvärdiga 
värderingar. En stark kultur kan även tillföra en känsla av gemenskap vilket författarna menar 
är ett centralt mänskligt behov. Ax et. al. (2009) förklarar att organisationsstrukturen 
innefattar ansvarsfördelning, där verksamheter kategoriseras som en hierarki, alternativt en 
värdekedja. Ekonomistyrningen baseras på företagets befintliga strategi, och är en viktig 
komponent i att nå verksamhetens strategiska mål (Ax et.al., 2009).  

2.1.1	  Strategi	  
Strategi definieras enligt Olve och Samuelson (2008) som ”konsten att utnyttja företagets 
resurser i syfte att uppnå företagets mål” (s. 393).  Efterhand har begreppet strategi kommit 
att associeras med ett tillvägagångssätt att positionera sig bättre gentemot kunder och 
konkurrenter, skapa konkurrensfördelar samt fördela resurser på ett effektivt sätt. Cacioppe 
(1999) menar att den strategiska styrningen mot uppsatta mål i en organisation är beroende av 
företagsvärderingar och god kompetens. Smitt, Wiberg, Olwig, Riegnell och Sjöstrand (2002) 
förklarar att fastställandet av implementeringen av ett belöningssystem är strategiskt. Ett väl 
fungerande system är av stor betydelse för den interna kommunikationen där medarbetare 
delges företagets övergripande mål. Författarna menar vidare att införandet kräver planering, 
analys och uppföljning. Enligt Whittington (2002) kan strategi förklaras enligt ”bestämning 
av de grundlägande och långsiktiga målen för ett företag och att man väljer den 
handlingsplan och den resursfördelning som krävs för att målen ska uppnås.” (Whittington, 
2002, s. 21). Vidare menar Whittington (2002) att strategibegreppet även kan associeras med 
den rådande kulturen. Andersson och Bratteberg (2000) menar att personalen är företagets 
viktigaste resurs. Att rekrytera rätt personal samt att kvarhålla kompetent personal inom 
företaget är enligt författarna strategisk fråga.  

2.1.2	  Styrverktyg	  
De huvudsakliga styrverktygen enligt Olve och Samuelson (2008) är de formella styrsystem 
vilka baseras på affärsidén och som fastställer verksamhetens strategier, motivation hos 
medarbetarna i form av ett belöningssystem, uppbyggnad av organisationsstruktur samt 
mindre formaliserade delar, exempelvis internutbildning. Olve och Samuelson (2008) menar 
vidare att de olika styråtgärderna har en stark koppling till varandra, där det viktigaste 
sambandet är det mellan ett formellt styrsystem och organisationen. Jacobsen & Thornsvik 
(2008) förklarar att organisationskulturen kan användas som ett styrmedel. Vidare 
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exemplifierar normer, grundläggande värderingar samt antaganden vilka riktlinjer de anställda 
bör förhålla sig till.  
 
De styrverktyg en organisation tillämpar benämns enligt Nilsson et.al. (2010) som företagets 
styrmix. De olika komponenterna i styrmixen bör syfta till att stärka varandra. Författarna 
exemplifierar styrverktyg som budget, produktkalkyler, resultatansvar, rapportering, 
investeringsbedömning samt belöningsmodeller. Styrverktygen syftar till att ha en påverkan 
på personalens prestation och prioriteringar, samt till att ge incitament för att jobba mot 
organisationens gemensamma strategiska mål (Nilsson et.al. 2010). Detta styrks av Cacioppe 
(1999) som menar att relevanta belöningssystem är ett effektivt styrverktyg.  

2.2	  Belöningssystem	  
Enligt Andersson och Bratteberg (2000) bör det finnas ett klart definierat syfte med ett 
incitamentprogram innan implementeringen. Då syftet är väl definierat kan det underlätta 
utredningen om vilket belöningssystem som bör finnas i verksamheten. Ur arbetsgivarens 
synvinkel bör incitamentsystem bidra till bättre sammanhållning, skattemässiga fördelar, 
delägarskap samt en strävan hos de anställda att bidra till skapandet av ett bra resultat. Ett 
incitamentsystem bör bidra till ökad arbetsmotivation hos de anställda. Det bör även bidra till 
en ökad förståelse för företagets värde, attrahera ny arbetskraft samt motverka uppsägningar 
från personalen (ibid.). 
 
Schiehll och Morissette (2000) definierar ett belöningssystem som ett styrverktyg chefer 
använder för att påverka samt motivera de anställda. Ersättningen styrs av prestationsnivån 
hos den enskilde individen. Den individuella prestationsnivån verkar som en funktion av 
effektivitetsgraden ett belöningssystem har.  Denna funktion ger en indirekt påverkan på 
organisationens generella resultat. Schiehll och Morissette (2000) menar vidare att ett 
belöningssystem baseras på medarbetarnas prestationer, vilka måste kunna mätas med hjälp 
av ett prestationsmätningssystem.  Mätinstrumenten bidrar till en överblick av organisationens 
uppsatta mål. Författarna menar vidare att en organisations övergripande prestationer kan 
påverkas av fyra grundläggande faktorer: den finansiella aspekten, kunder, den interna 
affärsverksamheten samt lärande och utveckling. Galanou, Georgakopoulos, Sotiropoulos och 
Dimitris (2010) förklarar att länken mellan belöning och prestation måste vara tydlig, och 
belöningen bör motsvara ansträngningsgraden.  
 
Enligt Waal och Jansen (2013) kan belöningssystem vara ett inflytelserikt styrverktyg som 
syftar till att ha en positiv effekt på medarbetarna. Författarna menar vidare att 
implementeringen av ett belöningssystem kan förstärka verksamhetens strategi och centrala 
värderingar. Detta påvisar även Anthony och Govindarajan (2007) som menar att 
belöningssystem är en central faktor till framgång, där syftet speglar fördelar för både ledning 
och medarbetare i strävan att uppnå de gemensamma lönsamhets- och resultatmål.  
Galanou et. al. (2010) förklarar vikten av de olika komponenterna vid utformningen av ett 
incitamentsystem. Det är av stor vikt att ha organisationens kultur och strategi i beaktning, för 
att effektivisera belöningssystemets påverkan på verksamheten. Enligt Schiehll och 
Morissette (2000) är belöningssystem en mekanism i organisationens kontrollsystem, vilken 
syftar till att påverka de anställdas beteende och prestationer, för att uppnå ett bra resultat. 
Detta är i enlighet med vad Anthony och Govindarajan (2007) redogör för, då de menar att 
belöningssystem är en väsentlig komponent i organisationens strävan mot framgång.  
 
Cacioppe (1999) förklarar att ledningen innan implementeringen av ett belöningssystem 
måste formulera ett tydligt syfte med systemet, detta då styrverktyget även är ett 
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kommunikationsmedel. Enligt Galanou et.al. (2010) bidrar prestationsbaserade belöningar till 
att behålla kompetenta medarbetare, locka ny arbetskraft samt att leda de anställda mot 
organisationens övergripande mål och strategier. Författarna menar vidare att 
belöningssystem bör spegla företagskulturen verksamheten präglas av. Detta styrks även av 
Bushardt et.al. (2007) som menar att företag tenderar att budgetera stora belopp för 
kompensation till medarbetare, detta för att behålla befintlig personal, motivera samt attrahera 
ny arbetskraft.  Författarna förklarar vidare att ett effektivt belöningssystem ska ha en stark 
koppling till företagets kultur för att skapa en positiv effekt på beteendet inom organisationen.  

2.2.1	  Gruppbelöningar	  
Enligt Galanou et.al. (2010) är finansiella gruppbelöningar ett effektivare styrverktyg än 
individuella prestationsbelöningar. Ax et.al. (2009) menar att en gruppbaserad belöning utgår 
från en gemensam prestation gruppen åstadkommit. Dock kan denna metod skapa konflikter i 
form av ”free riders”, vilket innebär att anställda som ej bidragit till arbetet får belöning. 
 	  
Jacobsen och Thornsvik (2008) redogör för olika former av belöningar, belöningar som 
tillfaller alla, individuella- samt gruppbelöningar. Författarna menar att belöningar som ges 
till grupper kan skapa konkurrens och stimulera samarbete. Detta kan bidra till en negativ 
effekt, i form av för hög intern konkurrens. Enligt författaren kan detta problem undgås 
genom systembelöningar. Systembelöningar definieras som belöningar som tilldelas alla 
medlemmar i en organisation, baserat på verksamhetens resultat. Exempelvis kan det innebära 
att alla anställda får likvärdiga utdelningar av en bonus alternativt att inkluderas i 
organisationens pensionssystem. Detta tillvägagångssätt tydliggör en viktig integrerande roll i 
verksamheten, där alla medarbetare värderas lika. Detta kan vara en effekt av den kulturella 
aspekt verksamheten präglas av (ibid.).	  

2.2.2	  Kortsiktiga	  och	  långsiktiga	  belöningar	  
Kortsiktiga belöningar baseras på prestationsmått där insatsen vanligtvis mäts under en 
ettårsperiod. Termen för dessa belöningar benämns vanligtvis som bonusar (Merchant & Van 
der Stede, 2007). Bushardt et.al. (2007) förklarar att kortsiktiga belöningar endast stimulerar 
förändringar i verksamheten då det finns en god förkunskap om företaget samt medarbetarna.  
Merchant & Van der Stede (2007) menar vidare att långsiktiga belöningar avser att ge 
ersättning till anställda, i deras arbete mot att maximera företagets långsiktiga framgång. 
Vidare syftar ett långsiktigt incitamentssystem till att attrahera samt bibehålla den kompetens 
de anställda i företaget besitter. Syftet bör framgå genom att kompenseringen är lukrativ och 
de anställdas ägande i verksamheten uppmuntras, genom att visa en tydlig koppling till 
belöningen och individens anställningstid. Smitt et.al. (2002) förklarar vikten av att 
belöningssystemet bör fungera likvärdigt under olika konjunktursvängningar. Nilsson et.al. 
(2010) menar att en belöning bör fastställas först när ett påvisat resultat är konstaterat. Då 
belöningar inte utdelas i samband med påvisat resultat, utan flertalet år därpå, kan detta bidra 
till ett långsiktigt förhållningssätt gentemot företaget för de anställda. Arbete som leder till 
ökad lönsamhet i företaget kan resultera i avsättning till en bonusfond, där utdelning ges först 
efter flertalet år, vilket kan stimulera medarbetarnas insats (ibid.). 

2.2.3	  Motivation	  kopplat	  till	  finansiella	  belöningar	  
Wallander (2002) menar att verksamheten kan ställas inför problem vid organiseringen där 
utmaningen grundas i att få medarbetarna att på ett harmoniskt och engagerat sätt samverka 
och sträva mot verksamhetens gemensamma mål. Sker organiseringen på ett effektivt sätt kan 
detta bidra till ett ökat resultat. Författaren menar vidare att samhörighet och delaktighet 
ligger till grund för ökad prestation och ökat resultat (ibid.).  
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Zani et.al. (2011) definierar motivation som en process i strävan att nå uppsatta mål genom 
individers nivå av kompetens, envishet samt deras tillvägagångssätt för att nå dessa mål.  
Motivation är en nyckelkomponent för organisationens framgång, då medarbetarna utgör 
kärnan i verksamheten. Författarna menar vidare att anställda vilka saknar motivation 
gentemot sitt arbete kan uppleva svårigheter med att utföra sitt arbete utefter maximal 
förmåga. Kunskapen inom organisationen används inte effektivt om företaget misslyckas med 
att uppmuntra och motivera de anställda. Flertalet organisationer väljer att implementera 
belöningssystem för att skapa en långvarig relation till de anställda. Detta bör enligt 
författarna resultera i ökad ansträngning och prestation hos de anställda. Författarna förklarar 
att en god arbetsrelation gentemot kollegor parallellt med chefernas förståelse för 
medarbetarnas kompetens, är en stor faktor till motivation (ibid.).  
 
Zani et.al. (2011) beskriver vidare att flertalet forskare påvisat att finansiella belöningar är 
den mest effektiva motivationsfaktorn. I deras vetenskapliga rapport framgår det att anställda 
ser monetära ersättningar som den största motivationsfaktorn. Författarna menar vidare att 
finansiella belöningar endast bidrar till temporär foglighet, på lång sikt är detta system dock 
ineffektivt vid förändringar av organisationsbeteende (ibid.). 

2.2.4	  Kritik	  mot	  belöningssystem	   	   	  
Galanou et.al. (2010) menar att monetära belöningar ej kan bidra till långsiktig förbättring 
gällande medarbetarens individuella prestation. Denna belöningsform anses ge en negativ 
effekt på utförd prestation och motivation. Schiehll och Morissette (2000) förklarar att 
mätningarna av de anställdas prestationer baseras på redovisat resultat. Då all fokus, som en 
konsekvens av ett belöningssystem, läggs vid finansiell data, kan detta bidra till ett ineffektivt 
beteende. Detta kan slutligen resultera i att organisationens övergripande prestation försämras 
(Schiehll & Morissette, 2000). 
 
Ett relevant problem Galanou et.al. (2010) beskriver är brist på likvärdighet gällande 
belöningssystem och former. Då chefernas belöning, satt i perspektiv till deras prestation, ofta 
är högre än medarbetarnas, kan detta bidra till minskad arbetsmoral, fler uppsägningar samt 
ett sämre resultat för verksamheten. Detta kan därutöver leda till att synen på jämställdhet, 
gällande befattningar, förvrids. Författarna förklarar vidare att detta problem kan undvikas 
genom rättvis fördelning av belöningar i organisationen, dock finns det idag enligt Galanou 
et.al. (2010) ingen metod som stödjer detta.   

2.3	  Strategisk	  kommunikation	  och	  engagemang	  	  
Falkheimer och Heide (2003) menar att kommunikation inom organisationer är ett komplext 
område. Många faktorer, exempelvis ekonomi, företagskultur, organisationens struktur samt 
politik måste beaktas vid strategisk kommunikation. Falkheimer och Heide (2003) menar 
vidare att kommunikation inom organisationer är av stor vikt. Även Erikson (2008) förklarar 
att planerad kommunikation är en central del, då det kan bidra till nytänkande samtidigt som 
det skapar insikt. Falkheimer och Heide (2014) definierar strategisk kommunikation, ur ett 
organisationsperspektiv, som: ”organisationernas medvetna kommunikationsinsatser för att 
nå sina mål” (Falkheimer och Heide, 2014, s. 15). Vidare beskriver författarna att en 
organisations strategiska kommunikationsprocess bör relateras till betydelsen för den rådande 
kulturen, ledningen samt den organisatoriska effektiviteten.  
 
Falkheimer och Heide (2003) menar att många individer som arbetar med kommunikation 
inom organisationer, har ett synsätt på kommunikation där tidningar, medier, annonstavlor 
och intranät fokuseras på. De beskriver vidare att kommunikation mer frekvent ses som en 
förflyttning av information över tid till vissa mottagare. Gruman och Saks (2011) beskriver att 
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ett omfattande tillvägagångssätt för att nå framgång är ledningens verkan i organisationen. 
Ledningen bör utforma ett styrsystem och använda detta i syfte att tydliggöra verksamhetens 
mål för medarbetarna. Gruman och Saks (2011) förklarar svårigheten för ledningen att styra 
en decentraliserad organisation, vilket gör kommunikationen ut i verksamheten till en väldigt 
viktig faktor för verksamhetens överlevnad.  

2.3.1	  Intern	  kommunikation	  
	  
”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undvika 

att ta ansvar” 
(Erikson, 2008, s. 70) 

 
Erikson (2008) förklarar att om verksamhetens mål och syfte inte är tydligt definierat för 
medarbetarna, kommer de inte ha möjlighet att kommunicera med omvärlden på ett effektivt 
sätt. Intern kommunikation är en nödvändig komponent inom verksamhetsstyrning, vilken 
svarar för att ge medarbetarna en överblick över organisationen samt omvärlden, skapa 
enighet om övergripande mål, ge grundliga beslutsunderlag, vilket ger medarbetarna 
kompetens att ta viktiga beslut. Intern kommunikation kan underlätta processen att motivera 
de anställda, samtidigt som den minskar personalomsättningen (ibid.). 
 
Även Falkheimer och Heide (2003) hävdar att intern kommunikation är en viktig del av 
organiseringsprocessen, då den baseras på vardagliga samtal medarbetare emellan. Denna 
kommunikation kan anses vara oviktig, men medarbetarna får genom denna en större 
förståelse för verksamhetens roll, funktion och struktur. Den mest väsentliga anledning till 
vikten av intern kommunikation är att medarbetarna genom detta får en större inblick i hur 
viktig dennes roll och funktion i verksamheten är (ibid.). 
 
Cacioppe (1999) menar att ett belöningssystem tydligt visar medarbetare företagets 
prioriteringar och värderingar. Detta styrks av Nilsson et.al. (2010) som förklarar att 
kommunikation bör verka som ett hjälpmedel för framgång och bidra till att medarbetarna 
uppfattar företagets gemensamma mål på likartat sätt. Även Smitt et.al. (2002) styrker att 
belöningssystem är ett viktigt verktyg för företagets kommunikation. En god kommunikation 
kan leda till ökad motivation och engagemang hos medarbetarna att bidra till verksamhetens 
framgång. 

2.3.2	  Ledningens	  kommunikation	  
Erikson (2008) menar att kommunikation och information är en ledningsfråga. Då omvärlden 
ständigt förändras krävs det att alla medarbetare har en aktuell helhetssyn på verksamheten. 
För att enheter inom en organisation, alternativt individer på olika organisatoriska nivåer, 
skall kunna samverka krävs fullständig information. Detta styrks av Falkheimer och Heide 
(2003) som menar att företagsledningen bör förstå vikten av informationsspridning inom 
verksamheten. Enligt Falkheimer och Heide (2014) ställs det stora krav på företagsledningen 
gällande kommunikation ut i verksamheten. Strategisk kommunikation berör således alla 
inom verksamheten med en ledar- eller chefsposition (ibid.).  

2.3.3	  Kommunikationsvägar	  
Ledningen har idag många tillvägagångssätt att nå ut med information till medarbetare. 
Många företag idag använder internet för att kommunicera internt. Denna informationsteknik 
har medfört fler möjligheter för informationsansvariga inom en organisation. Intranätet kan 
definieras som ett internt internet, där endast behöriga har tillträde till den information som 
publiceras. Denna kommunikationsväg ut i verksamheten är för informatörer väldigt 
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gynnsamt, då de kan nå flera individer samtidigt, på ett effektivt sätt (Falkheimer & Heide, 
2003). Detta styrks av Erikson (2008) som menar att internet och intranät öppnar upp för nya 
möjligheter i verksamheten, exempelvis kostnadsminimering. Intranät beskrivs som ett 
praktiskt sätt att dela information (ibid.). 
 
En skriftlig kanal är enligt Erikson (2008) tryckt information, på papper eller i bok. Exempel 
på skriftliga kanaler ledningen använder som kommunikationsväg är företagspresentationer, 
personaltidningar och nyhetsbrev. Detta ger mottagaren av informationen möjlighet att spara 
materialet och med enkelhet kunna ta fram det igen för återkoppling. Erikson (2008) menar 
vidare att skriftliga kanaler minskar möjligheten till en dubbelriktad dialog. Därav är detta 
tillvägagångssätt lämpligast då ledningen vill förmedla och dokumentera fakta (ibid.).  

2.3.4	  Engagemang	  
	  

”More generally, engagement means to be psychologically present when occupying and 
performing an organizational role. When people are psychologically present they feel and are 

attentive, connected, integrated, and focused in their role performances”. 
(Gruman & Saks, 2011, s. 125) 

 
Gruman och Saks (2011) menar att ledningen inom en organisation bör engagera och 
motivera medarbetare. Att skapa dessa förutsättningar är en viktig del i 
verksamhetsstyrningsprocessen. Medarbetarnas engagemang gentemot verksamheten är en 
central del i verksamhetens strävan efter framgång och högre prestationsnivåer. Lyckas 
ledningen skapa, genom verksamhetsstyrningsprocessen, ett engagemang hos medarbetarna 
bör detta resultera i att personalen presterar bättre. Gruman och Saks (2011) menar vidare att 
verksamheter kan vinna konkurrensfördelar genom det engagemang medarbetarna känner 
gentemot verksamheten, där det finns ett positiv samband mellan engagemang, räntabilitet 
och lönsamhet (ibid.).  

2.4	  Resultatstyrning	  
Enligt Merchant och Van der Stede (2007) kan resultatstyrning definieras som ett 
tillvägagångssätt för ledningen att uppmana personalen att sträva mot organisationens 
gemensamma mål. Detta styrks av Gruman & Saks (2011) vilka menar att denna form av 
styrning bör resultera i ökad prestation hos personalen gentemot företagets strategiska mål. 
Författarna menar vidare att organisationens värderingar och kultur bör beaktas i samband 
med detta. Merchant och Van der Stede (2007) menar vidare att resultatstyrningen gör det 
möjligt att utvärdera både den anställdes- samt organisationens resultat. Prestationsbaserad 
belöning är en form av resultatstyrning, vilken innebär att de anställda belönas om de 
genererar ett positivt resultat. En belöning med en stark koppling till ett specifikt 
resultatområde redogör tydligt för de anställda vilka områden som bör prioriteras. Då 
resultatstyrning används som styrsystem kan det ha påverkan på personalen i form av ökad 
medvetenhet gällande konsekvenserna deras handlingar har. De anställda får möjligheten att 
utvecklas och chansen att utforska hur de på bästa sätt kan bidra till att uppnå verksamhetens 
önskade resultat. En viktig komponent inom resultatstyrning är prestationsmål. Inom varje 
område sätts specifika mål upp, som kan ha en påverkan på personalens handlande. Målen ger 
de anställda tillfälle att tolka och analysera hur deras prestation bidragit till verksamheten, de 
kan även bli inspirerade, då många individer blir motiverade av att jobba mot realistiskt 
uppsatta mål (Merchant & Van der Stede, 2007). Sprinkle (2000) menar att belöningar i 
systemet ger upphov till god prestation hos personalen vid komplexa arbetsmoment. Individer 
tenderar att arbeta mer effektivt då systemet innefattar någon form av belöning. Detta kan 
leda till att personalen utvecklas och blir innovativa i sitt sätt att tänka (ibid.). 
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Enligt Merchant och Van der Stede (2007) grundas konstruktionen av ett 
resultatstyrningssystem i fyra delar. Resultatmål bör definieras, exempelvis kan målen 
bestämmas inom ramarna för lönsamhet och kundnöjdhet. Därefter mäts huruvida personalen 
presterat gentemot målen. Nästa fas bygger på att ta fram individuella mål för de anställda, i 
ett led att uppnå det gemensamma syftet. Det sista steget i resultatstyrningssystemet tillämpas 
då de önskade resultaten uppnås. De anställda uppmuntras genom belöningar för deras 
prestationer, som en bidragande faktor till företagets önskade resultat. Merchant och Van der 
Stede (2007) menar vidare att det är av stor vikt att de organisatoriska målen inte ställs i 
konflikt med de individuella målen. Det ska tydligt framgå vilka prestationer och resultat som 
eftersträvas, både för individen samt för organisationen. Vid de olika nivåerna inom 
organisationen kan prestationsmåttens karaktär se olika ut. De resultatmått som används av 
ledningen är vanligtvis av finansiell data. Dessa mått kan vara baserade på prestation, 
bokföringsmässig vinst alternativt diverse mått på avkastning. På övriga nivåer belyses 
operationella mått, exempelvis kvalité samt tid per utförd tjänst (ibid.). 
 
För att ge de anställda en möjlighet att påverka belöningen, sätts denna i förhållande till ett 
resultatmått de själva kan ha inverkan (Merchant & Van der Stede, 2007). Gruman & Saks 
(2011) menar vidare att resultatstyrning är en central faktor gentemot väl utfört arbete bland 
personalen och bör vara en av ledningens prioriteringar inom verksamhetsstyrningsprocessen. 
Enligt författarna menar dock majoriteten av personalen att resultatstyrning inte är den mest 
bidragande faktorn till verksamhetens framgång, samt att resultatstyrning inte får personalen 
till att prestera mer effektivt (ibid.).       

2.4.1	  Vinstandelssystem	  och	  vinstandelsstiftelser	  	  
Andersson och Bratteberg (2000) menar att syftet med ett vinstandelssystem är att de 
anställda vid företaget skall få ta del av den redovisade vinsten. Vanligtvis avsätts årligen en 
del av vinsten till en, bildade av anställda inom verksamheten, stiftelse. Systemet är uppbyggt 
på olika sätt beroende på organisation. Författarna beskriver att en stiftelse kan förklaras som 
en självägande förmögenhet. Enligt Andersson och Bratteberg (2000) finns det flertalet olika 
stiftelser, där syftet skiljer dem åt. En tryggandestiftelse avser att uteslutande trygga 
arbetstagaren pension, vilket resulterar i att stiftelsen fungerar som ett incitamentprogram.  
 
D’Art och Turner (2004) definierar vinstdelning som en överenskommelse där anställda 
tilldelas ett fastställt antal aktier utifrån företagets redovisade vinst. Detta system används i 
försök att påverka samt förbättra organisationens lönsamhet. Vinstdelning kan kategoriseras 
efter sofistikerat tillvägagångssätt, kostnadsfördel samt ett enhetligt tillvägagångssätt.  Det 
sofistikerade förfarande återfinnes ofta i större multinationella företag. Utdelning består av 
kontanter alternativt aktier, och grundas på individens anställningstid samt dennes lön. Denna 
metod används då cheferna vill att de anställda ska känna samhörighet med företaget samt för 
att generera god arbetsmoral. Företag vilka agerar på marknader präglade av hög konkurrens 
inom produkt- och servicebranschen förhåller sig till kategorin kostnadsfördelar. Detta 
tillvägagångsätt kan verka som ett kostnads-minimerat substitut till pension upptill individens 
fasta inkomst. Ett enhetligt tillvägagångssätt kan förklarande jämföras med EU, som fungerar 
som en enhet, där alla länder är självständiga. Denna metod tillämpas av ledningen då de vill 
behålla personal, och förhindra att de anställda går till en konkurrent (D’Art & Turner, 2004). 
Hsu (2008) preciserar vinstdelning som ett förtida kontrakt där de anställda tilldelas vinst 
enligt överenskommelse. Tidigare forskning visar att vinstdelning har en påverkan på 
verksamhetens förmåga att behålla kompetent personal. Genom att förmå de anställda med 
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delägarskap av verksamheten, tenderar de att identifiera sig med organisationen. Författaren 
menar vidare att vinstdelning även bidrar till ökad arbetsmotivation (ibid.).    	  
	  
D’Art och Turner (2004) förklarar att det finns ett positivt samband mellan vinstdelning och 
produktivitet, dock är detta samband inte helt konstaterat. Författarna menar vidare att de 
anställdas ägande i verksamheten, exempelvis aktier eller andelar, kan öka företagets 
lönsamhet. Det finansiella delägandet för de anställda förväntas ge flertalet positiva 
påverkningar såsom minskad frånvaro, minskad risk för uppsägningar samt förbättrad 
gemenskap på arbetsplatsen. Dessa faktorer bör bidra till ekonomiska fördelar samt 
konkurrensfördelar för företetaget. Detta stöds av Smitt et.al. (2002) som menar att 
vinstdelningens syfte är att sammanföra de anställda med företaget, vilket kan resultera i 
motiverade och lojala delägare och medarbetare. Även Andersson och Bratteberg (2000) 
beskriver att vinstdelning syftar till att stärka delaktigheten i företaget för de anställda.  

2.4.2	  Kritik	  mot	  Resultatstyrning	  
Ett styrsystem som resultatstyrning är inte alltid applicerbart på områden där resultat inte kan 
mätas på ett effektivt sätt, samt där de anställda inte har möjlighet att påverka utfallet. 
Styrsystem som är resultatbaserade kan i vissa fall ha informationsbegränsningar. Detta kan 
resultera i att de faktorer som påverkat resultatet inte tydligt framgår i mätningar. I dessa fall 
har resultatmåtten som använts ej varit objektiva eller specifika (Merchant & Van Der Stede, 
2007). D’Art och Turner (2004) påvisar även att det kan förekomma negativa samband mellan 
produktivitet och finansiellt ägande bland de anställda, samt att relationen gentemot företagets 
finansiella prestation kan komma att bli tvetydlig. 

2.5	  Oktogonen	  
Oktogonen är en vinstandelsstiftelse som grundades 1972 av Handelsbankens dåvarande VD 
Jan Wallander. Handelsbanken var den första och i dagsläget enda banken i Sverige som 
använder detta unika system som omfattar alla anställda inom organisationen. Systemet 
grundas på en jämförelse av Handelsbankens lönsamhet satt i perspektiv till den 
genomsnittliga lönsamheten för likvärdiga banker. Visar Handelsbanken en högre räntabilitet 
än övriga jämförelsebara banker görs en avsättning på en tredjedel av detta ”merresultat” till 
Oktogonen (Wallander, 2005). De banker som ses jämförbara är börsnoterade bankkoncerner 
i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Storbritannien (Oktogonen, årsredovisning 2011). 
 
Wallander (2005) beskriver att detta för de anställa innebär ett kollektivt ägande som medför 
ett större inflytande i organisationen. Systemet innebär att medarbetarnas andelar ligger låsta 
tills individen fyllt 60 år eller går i pension, vilket medför ett långsiktigt sparande. Bankens 
centralstyrelse beslutade vid grundandet av Oktogonen att en relativt stor del av stiftelsens 
medel skulle placeras i Handelsbankens aktier, som en konsekvens är Oktogonen 
representerad i bankens styrelse. Det viktigaste syftet med Oktogonen är enligt Wallander 
(2005) det kollektiva ägandet vilket skapas för medarbetarna, samt möjligheten att investera i 
verksamheten. Med beaktande av denna bakgrund är det fel att betrakta Oktogonen som ett 
incitamentssystem, då det i grunden är en konsekvens av synen på betydandet av 
medarbetarna och verksamheten som Handelsbanken präglas av. Vidare beskriver Wallander 
(2005)  en osannolikhet att personal skulle jobba hårdare idag, för att få utdelning först flera 
år senare. Om syftet varit att skapa ett incitamentssystem hade utformningen inte varit lika 
komplex som Oktogonen, och andelen hade inte varit lika stor för alla inom organisationen. 
Exempelvis skulle belöning då grundas i ökning av intäkter alternativt sänkning av kostnader 
(ibid.). 
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Wallander (2005) förklarar att anledningen till att medarbetare, på alla nivåer inom 
organisationen, får en lika stor andel grundar sig i Wallanders synsätt på medarbetarna. Alla 
anställa inom verksamheten förväntas prestera efter full potential, därav är alla värdefulla och 
förtjänar all respekt de kan få. Wallander (2005) lägger vikt vid att de anställda inte endast 
ska se sin arbetsplats som en källa till försörjning, utan även känna delaktighet samt 
tillfredsställelse av att utföra ett bra jobb. Alla individer besitter olika förutsättningar att på ett 
positivt sätt bidra till verksamhetens framgång. Utnyttjar individen sin fulla potential förtjänar 
denne uppskattning och respekt (Wallander, 2005). Wallander (2002) påvisar även vikten av 
att medarbetarna inte endast arbetar utefter företagets värderingar utan känner sig enade med 
dessa. Medarbetarna bör kunna definiera målen verksamheten satt upp, men även kunna 
relatera till dessa på ett meningsfullt sätt. Det är av stor vikt att medarbetaren känner att 
utförda prestationer är av betydelse (ibid.).  
 
Enligt Lindsay och Libby (2007) finns det i Handelsbanken nästintill inga monetära direkta 
bonusar baserade på utfört arbete. Wallander möttes av hård kritik vid valet att inte ge de 
anställda några bonusar, men ansåg att detta styrverktyg inte borde ha en positiv effekt på de 
anställdas prestationer. Wallander menar att om en individ trivs på sin arbetsplats bör detta 
sporra personen att prestera bättre, finansiell bonus skulle då inte ha en betydande verkan på 
prestationen. Dessa prestationer uppmuntras och uppmärksammas på andra sätt, oftast genom 
intern befordran (ibid.). 

2.6	  Svenska	  Handelsbanken	  
År 1871 grundades Handelsbanken, som idag är en ledande bank verksam i 24 länder. 
Organisationen är decentraliserad sedan 1970-talet. År 2012 blev Handelsbanken utnämnd till 
en av de tio starkaste bankerna i världen (Handelsbanken, årsredovisning, 2012). Lindsay och 
Libby (2007) nämner att Handelsbanken redan år 2007 var en av de tio högst rankade 
bankerna i Europa. De övergripande mål som återges i årsredovisningen (2012) är att banken 
skall ha högre räntabilitet än vad som anses vara genomsnittet för deras konkurrenter. Detta 
styrker Lindsay och Libby (2007) vilka menar att Handelsbankens mål är att ha högst 
lönsamhet sett till avkastning på eget kapital, jämfört med nordiska banker. Wallander (2002) 
utvecklar detta och förklarar innebörden av det stora fokus på lönsamhet. 
 

”Det betyder för banken högre räntabilitet än övriga banker, för regionbankerna högre än 
övriga regionbanker och för kontoren högre än övriga kontor. Konstigare än så är det inte. 

Det innebär samtidigt en mycket effektiv form av styrning.” 
(Wallander, 2002, s.62). 

 
Verktygen för att nå målet är bra kundservice, låga kostnader samt synsättet att ”kontoret är 
banken.” Allt satt i perspektiv till konkurrenterna.  Enligt Handelsbankens årsredovisning 
(2012) stämmer Lindsays och Libbys (2007) redogörelse för vilka verktyg som är centrala i 
processen att nå de uppsatta målen.  Wallander arbetade fram ett koncept där verksamhetens 
grundvärderingar och affärskultur beskrevs i form av en intern skrift vid namn ”Mål & 
Medel”. Denna text har sedan dess endast reviderats ett fåtal gånger och banken präglas 
fortfarande av detta synsätt (Lindsay & Libby, 2007).  Detta styrks av Wallander (2002) som 
menar att Mål & Medel syftar till en sammanhållning av verksamheten, som reviderats för att 
anpassas till ändrade förhållanden. Mål & Medel kan beskrivas som en mycket viktig 
informell styrning, för att alla i organisationen skall sträva mot samma riktning samt ha 
samma syn på hur problem bör hanteras (Wallander, 2002). Detta synsätt är i enlighet med 
Jacobsen och Thornsvik (2008), som menar att en stark organisationskultur kan bidra till att 
främja samarbete där de anställda känner samhörighet med organisationen.   
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Enligt Lindsay och Libby (2007) utgår verksamheten ifrån att ”kontoret är banken”, vilket 
innebär att kontoren själva tar de flesta beslut gällande kunder och liknande. För 
verksamheten innebär detta att stor tilltro sätts till medarbetarna då dessa ska antas känna 
kunden bäst och vara bäst lämpade att förstå kundens behov (Lindsay & Libby, 2007).  Detta 
bekräftas av Handelsbanken i deras årsredovisning (2012) där det framgår att beslut skall tas 
nära kunden, vilket ger medarbetarna oavsett position stora befogenheter. Även Wallander 
(2002) menar att decentraliseringen är huvudkomponenten i Handelsbankens framgångsrika 
organisationsmodell. Jacobsen och Thornsvik (2008) betonar vikten av en stark 
företagskultur, då detta kan ha en påverkan på förtroendet mellan anställda på olika 
organisatoriska nivåer. Detta bidrar även till att kontrollbehovet över medarbetarnas 
prestationer minskar. Ett starkt förtroende inom organisationen bidrar till en effektivisering av 
verksamheten (ibid.). 
 
Personalomsättning på Handelsbanken har under många år fram till 2007 varit relativt låg satt 
i relation till den generella personalomsättningen på den svenska arbetsmarknaden (Lindsay 
& Libby, 2007). Enligt Handelsbankens årsredovisning 2012 var personalomsättningen 3,6% 
(Handelsbanken, årsredovisning, 2012). SEB redovisar en personalomsättning på 9,3% (SEB, 
årsredovisning, 2012), medans Swedbank redovisar enligt deras hållbarhetsredovisning 2012 
en personalomsättning på 9% (Swedbank, hållbarhetsredovisning, 2012). Enligt Lindsay och 
Libby (2007) har detta medfört att Handelsbanken betraktas som en attraktiv arbetsplats. 
Handelsbanken månar om sina anställda. Handelsbanken har interna jämförelser mellan 
regionbankerna där kostnader jämförs med intäkter och mått som vinst/anställd mäts. Detta 
ger ledningen möjligheten att jämföra kontoren, där kontorschefens ansvarsdelegering och 
medarbetarnas känsla av att vilja bidra är av stor vikt. Författarna menar vidare att det är 
viktigt att personalen har god kundkännedom om kunderna samt att personalen ges stor tillit.  
Lindsay och Libby (2007) menar att framgången med decentralisation vilar på trogna och 
kompetenta medarbetare, där deras arbete blir sett och uppmuntrat och resultatet av detta 
tydligt framgår (ibid.). 
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3.	  Metod	  
	  

 detta kapitel redogörs för de tillvägagångsätt som konsekvent tillämpats under studien; 
val av respondenter, insamling av empiriskt material samt intervjuförfarande. Vidare 
motiveras de förhållningssätt studien utgörs av. Avslutningsvis kommer studiens 

tillförlitlighet diskuteras.   
 

3.1	  Val	  av	  företag	  och	  ämne	  
Valet att centrera studien endast till Handelsbanken grundar sig i förkunskapen om 
Oktogonen. Denna förkunskap väckte ett stort intresse, vilket vi ville utveckla och skapa en 
större förståelse för. Det finns ingen svensk storbank som idag tillämpar ett liknande system, 
vilket gör Handelsbanken till en utmärkt verksamhet att studera.  
 
Val av ämne baserades på intresset för belöningssystem, där en fördjupning av ämnet skedde, 
vilket resulterade i en jämförelse av olika belöningssystem. Denna jämförelse medförde en 
insyn av hur unik Oktogonen är. Vidare undersökning, med uppfattningen om att Oktogonen 
var ett belöningssystem, bidrog till förståelsen av att Oktogonen ursprungligen inte var menat 
som en belöningsmodell (Wallander, 2005). Flertalet författare som tidigare behandlat detta 
ämne i C-uppsatser har indikerat och antagit, utan stöd, att Oktogonen är samt fungerar som 
ett belöningssystem. Dessa förutsättningar har mynnat ut i en problemformulering där syftet 
är att undersöka hur anställda inom Handelsbanken uppfattar syftet med Oktogonen, samt 
vilken funktion den anses fylla.   

3.1.1	  Förförståelse	  
Båda forskarna för studien studerar sista terminen vid Högskolan i Halmstad och har således 
grundläggande kunskaper om de teorier som presenterats i tidigare kapitel. En tes om att 
Oktogonen skulle verka som ett belöningssystem skapades innan studien påbörjades, vilket 
motbevisades av Wallander (2005) redan innan ämnesvalet var konstaterat. Denna kunskap 
var den grundläggande faktorn till ämnesvalet, vilket resulterade i att Handelsbanken blev det 
naturliga företagsvalet.  

3.2	  Vetenskapligt	  förhållningssätt	  –	  Positivism	  vs.	  Hermeneutik	  
Då problemformuleringen i denna studie besvaras av det empiriska materialet grundas studien 
på ett hermeneutiskt synsätt. Det empiriska materialet måste förstås för att kunna tolkas, 
vilket resulterar i besvarande av problemformuleringen och uppfyllande av syftet.  
	  
Förhållningsättet av denna studie styrks av Kvale och Brinkmann (2009) vilka definierar 
hermeneutik som läran att kunna genomföra en giltig tolkning av den bakomliggande 
meningen. Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar att hermeneutik har ett huvudtema vilket 
lyder: ”Meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten.”. 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s.193). En utveckling av hermeneutiken är att förståelsen och 
tolkningen associeras med empati, ett handlingssätt där forskaren lever sig in i den handlandes 
situation. Detta för att på ett starkare sätt kunna förstå den bakomliggande orsaken och 
innebörden av handlingen (ibid.).  
 
Hultén et.al. (2007) beskriver att en hermeneutisk studie söker förståelse och är kompatibel 
med kvalitativa metoder. Harboe (2013) förklarar att hermeneutik betyder att producerade 
analyser bygger på tolkning, då hermeneutik är en tolkningskonst och läran om dess olika 
principer. Vid utformning av analys läggs fokus inte enbart vid det empiriska materialet utan 

I 
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även på sammanhanget, kontexten samt situationen. Relevanta teorier lyfts fram för att skapa 
ett samspel med det empiriska material som genom intervjuer samlats in. Även Hultén et.al. 
(2007) menar att hermeneutik grundas på tolkning, och kan översättas som ”tolkningskonst”. 
Detta styrks av Bryman och Bell (2005) som förklarar att hermeneutik kan beskrivas som ett 
sätt att tolka och förstå människor och deras villkor.  

3.2.1	  Fenomenologi	  	  
Då denna studie grundas i hermeneutik, kan ett fenomenologiskt tillvägagångssätt bidra med 
ett förtydligande av förståelseprocessen i en kvalitativ studie. Motivet till att fenomenologi är 
relevant för denna studie beskrivs av Kvale och Brinkmann (2012) vilka menar att till skillnad 
från hermeneutiska forskare som intresserar sig för tolkning av mening, intresserar sig 
fenomenologer av hur människor upplever fenomen. Författarna definierar fenomenologi 
enligt följande: 
 

”Ett filosofiskt perspektiv baserat på omsorgsfull beskrivning och analys av medvetandet, 
med fokus på undersökningspersonernas livsvärld; det försöker sätta förkunskapen inom 

parentes och söker efter konstanta meningar i de beskrivna fenomenen.” 
(Kvale och Brinkmann, 2009, s. 358). 

 
Fenomenologi är en kvalitativ forskningsmetod som enligt Alvesson och Sköldberg (2008) 
har tangeringspunkter med hermeneutiken, vid synen på aktörsperspektivet. Författarna menar 
vidare att ett specifikt fenomen belyses, samt världen kring detta. Detta styrks av Kvale och 
Brinkmann (2012) vilka menar att ett livsfenomen kartläggs, och att fenomenologin fungerar 
som ett perspektiv till hermeneutiken. Författarna menar vidare att fenomenologi generellt i 
kvalitativa studier visar ett intresse att förstå fenomen utifrån aktörernas perspektiv, samt 
producera en beskrivning av fenomenet och världen utefter deras synsätt. (ibid.).  

3.3	  Undersökningsmetod	  
3.3.1	  Kvalitativ	  metod	  
Då denna studies problemformulering grundar sig i individers personliga uppfattningar om 
Oktogonen utgår denna studie från en kvalitativ undersökningsmetod. En kvalitativ metod har 
utgångspunkt i hermeneutiken, där de karakteristiska dragen för en kvalitativ ansats är en 
tolkande forskningsstrategi (Bryman & Bell, 2005). En kvalitativ metod beskrivs enligt Ahrne 
och Svensson (2011) som ett tillvägagångsätt vilket baseras på intervjuer eller analyser av 
texter som inte är utformade för att undersökas kvantitativt. Författarna menar vidare att 
kvalitativ data består av intervjuer och observationer. Även Jacobsen (2002) menar att en 
kvalitativ ansats illustreras av observationer, där syftet är att ta fram en väl utformad 
beskrivning av situationen. En öppen och kvalitativ ansats ger ofta utrymme till en nyanserad 
syn på individ och kontext. Backman (2008) beskriver att en kvalitativ metod inte 
kännetecknas av tal eller siffror, därav utförs den ofta verbalt. Val av metod baseras på vad 
studien syftar till att undersöka. En kvalitativ metod kan ge forskaren svar på människors 
upplevelser samt deras syn på verkligheten. Fokus ligger på att beskriva, tolka och förklara 
(Ahrne & Svensson, 2011). Harboe (2013) menar att en kvalitativ metod är explorativ, vilket 
innebär att den är utforskande och undersökande. Undersökningarna går på djupet inom ett 
väl avgränsat område, där syftet grundas i att insamlad information är nyanserad och tar 
hänsyn till individuella preferenser. Jacobsen (2002) förklarar att en explorativ 
problemställning ställer krav på att den använda metoden kan få fram nyanserad information, 
djupgående fakta och vara öppen för kontextuella perspektiv. En kvalitativ metod kräver 
således att författaren endast fokuserar på ett fåtal enheter (ibid.).  
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Backman (2008) menar att en kvalitativ forskningsmetod ger forskaren möjligheten att 
undersöka ett fenomen i sin realistiska omgivning. Inom denna ram av forskning är det inte 
ovanligt med flertalet process- och förståelsefrågor. Detta resulterar att kvalitativa 
forskningsprocesser är mer flexibla och ej lika sekventiell som en kvantitativ metod (ibid.).  

3.4	  Vetenskapsteoretisk	  ansats	  
3.4.2	  Induktiv	  ansats	  
Enligt Bryman och Bell (2005) har en kvalitativ studie vanligen en induktiv ansats, vilken är 
tolkande och syftar till att ge förståelse för ett fenomen. Problemformulering för denna studie 
faller inom denna ram, då syftet är att undersöka hur respondenterna uppfattar avsikten med 
Oktogonen, vilket kan tolkas genom det empiriska kapitlet. Då denna studie utgår från 
datainsamling i form av empiri, och syftar till att undersöka relevanta förhållanden som endast 
kan besvaras med hjälp av empiri, tillämpas för studien en induktiv ansats. 
 
En induktiv ansats innebär att studien grundas i det empiririska materialet (Alvesson & 
Sköldberg, 2008). Vilket syftar till att inte begränsa insamlingen av empirisk data (Jacobsen, 
2002). Alvesson och Sköldberg (2008) menar att utgångspunkten i en induktiv ansats grundas 
i ett antal enskilda observationer, där ett märkbart samband anses vara generellt applicerbart. 
Författarna menar vidare att denna ansats kan vara aningen riskfylld då flertalet enskilda 
observationer förs samman till ett allmänt faktum, och hänvisar till följande citat: ”det har 
aldrig varit några stenar på botten hittills när jag dykt i vattnet; alltså är det sannolikt inte 
någon den här gången heller.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s.54). Författarna redogör även 
för att svagheten med induktion utmärks i att underliggande förhållanden inte alltid 
beaktastas, utan endast det yttre sambandet. Backman (2008) menar att tyngdpunkten vid en 
induktiv ansats läggs vid empirin. Antingen startar forskaren sin studie med insamling av 
empiri, alternativt interageras det starkt med empirin genom studien. Enligt Jacobsen (2002) 
skiljer sig en induktiv och deduktiv ansats sig mest i fråga om deras öppenhet till ny 
information. Valet av strategi beror därför på vad studien syftar till att undersöka (Jacobsen, 
2002).  

3.5	  Insamling	  av	  data	  
3.5.1	  Primärdata	  
Primärdata som för studien avses samlas in är sju intervjuer från medarbete och 
styrelserepresentanter på olika kontor samt olika organisatoriska nivåer inom Handelsbanken. 
Enligt Jacobsen (2002) definieras primärdata som information vilken samlats in direkt genom 
individer eller grupper, utan några mellanhänder. Detta sker genom individuella intervjuer, 
gruppintervjuer, observationer eller frågeformulär. Alvesson och Sköldberg (2008) nämner att 
primärtolkningar effektivt används för tolkning av intervjuer: vem som ska intervjuas, vad 
som ges svar på samt vad som sägs i intervjun. Jacobsen (2002) förklarar problematiken med 
att samla in primärdata då personer vilka exempelvis är högt uppsatta chefer i stora företag 
eller ministrar inte alltid är villiga att ge intervjuer. Författaren menar vidare att viss 
information kan vara konfidentiell, alternativt har respondenten tystnadsplikt och kan således 
ej kan ge ut efterfrågad information (Jacobsen, 2002). 

3.5.2	  Sekundärdata	  
Den insamlade sekundärdata för denna studie är teorier och information från kurslitteratur, 
vetenskapliga artiklar samt årsredovisningar. Detta då en relevant teoretisk referensram skall 
kunna byggas upp.  Sekundärdata definieras enligt Jacobsen (2002) som information vilken 
inte är insamlad direkt från källan. Informationen är insamlad av andra, oftast för ett annat 
ändamål. Problematiken med sekundärdata är att användaren måste vara källkritisk. 
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Trovärdigheten av källorna måste därför ifrågasättas, för att kunna bestämma kvaliteten på 
informationen.  

3.5.3	  Val	  av	  respondenter	  	  
För denna studie baseras empirikapitlet på sju intervjuer med olika medarbetare och 
styrelserepresentanter på Handelsbanken. Anledningen till det breda val av respondenter beror 
på möjligheten att jämföra hur medarbetarna på de olika nivåerna inom organisationen 
uppfattar avsikten och funktionen med Oktogonen, helt oberoende av varandra. De 
respondenter som deltagit i studien är: 
 
Tommy Bylund, ordförande för Stiftelsen Oktogonen 
Helena Enquist, sekreterare till ordförande i Stiftelsen Oktogonen i Stockholm 
Charlotte Skoog, styrelseledamot i Handelsbankens centralstyrelse i Stockholm samt 
styrelseledamot i Stiftelsen Oktogonen.  
Göran Pelvén, kontorschef för Handelsbanken i Helsingborg 
Elin Persson, företagsrådgivare vid Handelsbanken i Helsingborg 
Kristian Gårdenfeldt, kontorschef för Handelsbanken i Falkenberg 
Johanna Carlson, privatrådgivare vid Handelsbanken Karlaplan, Stockholm.  
 
Valet av respondenter från olika geografiska lägen grundas i att de anställda ej bör har 
kännedom om varandra sedan tidigare, och kommer således att vara oberoende av varandras 
svar. Detta medför att respondenterna vilka intervjuas inte kan influera någon annan intervju 
än sin egen. Detta har säkerställts genom att forskarna för denna studie personligen besökt de 
olika respondenternas arbetsplatser. Studien grundas på det empiriska material som samlats 
in, därav var det av stor vikt att variera inte enbart valet av de geografiska lägena, utan även 
valet av respondenter från olika organisatoriska nivåer. Detta gör det möjligt att undersöka 
hur Oktogonens syfte och funktion speglas i hela verksamheten, inte endast på ett kontor och 
på ett plan. Varieteten av respondenterna förväntas ge studien en bredd som kan ge bättre 
tolkningsmöjligheter.  

3.5.4	  Intervjuförfarande	  
Med utgångspunkt i syfte och problemformulering ämnar studien till att samla in flera olika 
individers uppfattningar och tolkningar av ett specifikt ämne eller fenomen. Av denna 
anledning har det beslutats att endast genomföra öppna individuella intervjuer med alla 
respondenter, vilket resulterar i att följdfrågor kan ställas, samt att kroppsspråk och gester kan 
studeras vid besöksintervjuer. Jacobsen (2002) nämner att öppna individuella intervjuer 
lämpar sig bäst där syftet är att samla in denna typ av data. Respektive intervju har baserats på 
en intervjuguide för att säkerställa att alla områden besvaras, men även för att respondenten 
skall få möjligheten att tala fritt inom ramen för ämnet. Genom detta val bedöms det att få ut 
maximal nytta av intervjuerna.  
 
Alvesson (2011) beskriver en intervju som en situation där minst två personer, vilka 
vanligtvis inte känner varandra, träffas genomsnittligen i en eller två timmar. Detta stödjs av 
Ejvegård (2003) som beskriver en intervju i form av muntlig kommunikation. En intervju sker 
vanligtvis på forskarens initiativ för att respondenten skall kunna tala sanningsenligt, 
autentiskt, eller öppet om ett specifikt ämne (Ejvegård, 2003). För en kvalitativ undersökning 
menar Jacobsen (2002) att en öppen individuell intervju är den vanligaste metoden att samla 
in empirisk data. Intervjun kan ske mellan forskaren och respondenten ansikte mot ansikte 
eller per telefon, båda kännetecknas av att ett samtal i form av vanlig dialog (Jacobsen, 2002). 
Ejvegård (2003) beskriver vidare att frågorna i en muntlig intervju inte bör vara ledande då 
intervjun förlorar syftet med en öppen dialog. För denna studie kommer det endast att hållas 
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öppna intervjuer, vilka enligt Jacobsen (2002) beskrivs enligt följande: ”intervjuguide med 
tema, fast ordningsföljd och enbart öppna svar.” (Jacobsen, 2002, s.163). Valet baseras på att 
respondenterna genom denna ansats bör tillföra mycket, samt mer relevant, information 
kopplat till syftet med studien.  
 
Sju intervjuer har genomförts för studien, där endast en har gjorts per telefon. Detta då 
respondenten inte haft möjlighet att träffas personligen på grund av avstånd och tidsbrist. 
Jacobsen (2002) förklarar att telefonintervjuer oftast är mindre kostsamma än intervjuer vilka 
hålls ansikte mot ansikte, då forskaren i detta fall fysiskt behöver flyttas från en plats till en 
annan. Telefonintervjuer kan dock begränsa insamlingen av data då forskaren och 
respondenten inte får någon personlig kontakt, samt att det kan uppkomma svårigheter för 
respondenten att finna hög grad av förtroende för intervjuaren. En telefonintervju möjliggör 
inte observationer av respondents ansiktsuttryck och gester, vilket ibland kan bidra till en 
svårighet för intervjuaren att upptäcka om respondenten känner sig obekväm (Jacobsen, 
2002). Forskarna för denna studie är fullt medvetna om de ovan nämnda konsekvenserna men 
anser trots detta att respondenten för telefonintervjun är avgörande för att producera ett bra, 
relevant och empiriskt material. Inför vissa av intervjuerna har frågorna skickats ut i förväg i 
de fall respondenterna efterfrågat detta. Vi är medvetna om de positiva och negativa 
konsekvenser denna handling kan medföra.  
 
Alvesson (2011) nämner vikten av att respondenten bör känna sig bekväm i situationen, då 
det kan medföra positiva effekter i form av mer relevant information under intervjun. 
Författaren menar vidare att ålder, kön, och yrkesbakgrund kan ha en påverkan på utfallet av 
en intervju, därav är respondenterna i denna studie differentierade enligt ovan. Detta val 
grundades i kännedomen att individer med olika förutsättningar och bakgrunder kan bidra 
med olika information till studien. Alvesson (2011) menar att platsen där intervjun genomförs 
kan ha en påverkan på utfallet och svaren alterneras då beroende på var intervjun utförs. Detta 
stödjs av Jacobsen (2002) som menar att miljön där intervjun hålls påverkar det slutliga 
innehållet. Jacobsen (2002) förklarar vidare att intervjun bör hållas i en naturlig, bekväm 
miljö för respondenten, exempelvis på individens arbetsplats (Jacobsen, 2002). För denna 
studie har det beslutats att intervjuerna skall ske på respondenternas respektive arbetsplatser. 
Detta för att respondenterna skall kunna känna sig bekväma, vilket kan leda till välutvecklade, 
ärliga samt relevanta svar. Vi har i denna studie, för alla intervjuer utom telefonintervjun, 
lokaliserat oss till de platser där respondenterna arbetat; Helsingborg, Falkenberg samt 
Stockholm. Under respektive intervju har en av intervjuarna fört samtalet med respondenten 
utan att föra anteckningar, parallellt med detta har den andra forskaren ordagrant redogjort för 
vad respondenten sagt med hjälp av dator.  
 
Intervjuerna med alla respondenter bortsett från två spelades in för att kunna återges på ett 
korrekt och rättvisande sätt. Respondenterna lämnade godkännande för detta innan 
intervjuerna påbörjades. Jacobsen (2002) nämner att fördelen med att spela in en intervju är 
att samtalet blir mer naturligt. Ejvegård (2003) instämmer med Jacobsen (2002) att inspelning 
av en intervju ger en fördel och betonar även att det är praktiskt då relevant information ej gås 
miste om. Författaren menar vidare att inspelningen även kan ha en negativ påverkan på 
respondenterna i form av att de hämmas och uttalar sig mer försiktigt. Detta problem uppstod 
dock inte då svar på efterfrågad information tydligt framgick. Respondenterna gav 
godkännande till att återkomma om något skulle vara oklart, exempelvis om någon fråga 
skulle behöva kompletteras.  
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3.5.5	  Utformning	  av	  intervjuguide	  
Den utformade intervjuguiden syftar till att skapa en djupgående förståelse vilken speglar 
studiens syfte. Intervjuguiderna finns i Bilaga 1-5. Det bakomliggande syftet med varje fråga 
är konstant, vissa frågor har dock omformulerats beroende på antaganden om respondenternas 
kunskap gällande Oktogonen. Ett utdrag från kontorschefens intervjuguide (1) samt en 
medarbetares intervjuguide (2) visar att syftet är konstant, med en omformulerad fråga: 
	  
(1): Hur är Oktogonen uppbyggd? 
(2): Hur uppfattar du att Oktogonen är uppbyggd? 
 
För att underlätta för läsaren presenteras i Bilaga 6 intervjufrågornas koppling till den 
empiriska kategoriseringen. Läsaren kan då enkelt navigera i empirikapitlet. Intervjuguiden 
följer ej samma rubriker som den teoretiska referensramen och empirikapitlet. Detta är ett 
medvetet val för att underlätta för respondenten. Under intervjun kunde respondenten med 
enkelhet följa vilka områden som skulle beröras. Ejvegård (2003) förklarar att intervjuer är 
tidskrävande vid utformning och bearbetning av empirin, därav är det av stor vikt att intervjun 
är väl förberedd och respondenterna noggrant utvalda. En intervjuguide har använts som 
underlag vid respektive intervju, vilken noggrant bearbetats och reviderats innan intervjuerna.  
 
Frågornas meningsföljd är enligt Kvale och Brinkmann (2009) av stor vikt då de bör spegla 
studiens syfte, frågorna bör vara koncisa och konkreta. Samtidigt bör intervjuaren vara 
lyssnande aktiv för att kunna ifrågasätta svaren alternativt be respondenten utveckla sitt svar. 
Då det endast tillämpats öppna individuella intervjuer, har det i intervjuguiden givits utrymme 
till följdfrågor.  Intervjuguiden inleds med övergripande frågor om respondenten för att inleda 
konversationen, samt skapa en bekväm stämning från start. Detta är i enlighet med Jacobsen 
(2002) som menar att inledningen av intervjun bör präglas av allmänna frågor för att sedan 
kunna styra intervjun i önskad riktning. Kvale och Brinkmann (2009) menar att frågorna bör 
vara av följande karaktär: vad, hur och varför? Flertalet av frågorna i intervjuguiden 
empirikapitlet baseras på i denna studie är av denna karaktär, med undantag av vissa frågor 
där formerna beskriv, anser du, tror du etcetera istället använts. Detta för att få en bredare 
förståelse för ämnet och respondenternas personliga åsikter.  
 
Ejvegård (2003) förklarar att intervjuer inte skall ha ledande frågor eller standardiseras. Detta 
då syftet med en öppen intervju förloras. Vid utformningen av intervjuguiden till denna studie 
lades fokus vid öppna frågor, där möjlighet lämnades till mer djupgående svar.  

3.5.6	  Litteratursökning	  och	  källor	  
Enligt Backman (2008) ingår det i allt vetenskapligt arbete att göra en förstudie av ämnet. 
Författaren menar vidare att det inte går att producera ett bra arbete utan förkunskap om 
tidigare forskning. Ejvegård (2003) menar att ett lämpligt sätt att söka litteratur, vilket är 
böcker, artiklar, uppsatser etcetera, är att använda bibliotekens databaser. Även Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar att datadepåer och litteratur anknutna till ämnet är bra taktiker för 
givande datainsamling. En sökning sker med hjälp av sökord och nyckelord. De sökord som 
använts i denna studie är:  
 

”Styrverktyg”, ”Management tools”, ”Belöningssystem”, Strategisk styrning”, 
”Decentralisering”, ”localism”, ”HRM”, ”Oktogonen”, ”Management compensation”, 

”Bonuses”, ”Reward systems”, ”Employee and loyalty”, ”monetary- non monetary reward 
systems”, ”compensation management”,” Criticism against reward systems”, “Strategic 

management”, ”Relationship reward and performance”.  
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Ejvegård (2003) menar vidare att referenslistan i vetenskapliga artiklar, uppsatser och böcker 
är en stor tillgång till källor. Nya källor har funnits genom att kontrollera de redan befintliga 
källorna som använts i studien. Att använda sakregister i litteraturen är enligt Ejvegård (2003) 
ett effektivt sätt att påskynda insamlandet av sekundärdata, då genomsökningen av en hel bok 
är ineffektivt då endast specifik information efterfrågas. De databaser som använts vid 
sökning av vetenskapliga artiklar är främst Emerald, ABI/INFORM Global samt Summon. Ur 
dessa tre databaser har det sökts fram, för studien relevanta, vetenskapliga artiklar vilka 
använts som stöd för den teoretiska referensramen. Den litteratur som använts i denna studie 
har lånats på Stadsbiblioteket i Halmstad, Halmstad Högskolas bibliotek samt fjärrlån från 
Umeå Universitetsbibliotek. 

3.6	  Reliabilitet	  och	  Validitet	  
Ejvegård (2003) menar att reliabilitet kan förklaras av användbarhet och tillförlitlighet. 
Jacobsen (2002) förklarar att forskningens reliabilitet kan försämras om forskarna varit 
ouppmärksamma under intervjun och således ej lyckats samla in all relevant information. 
Detta menar även Backman (2008) vara en svårighet vid intervjuer. Då flertalet intervjuer för 
denna studie spelats in, samt utförligt antecknats har detta problem undvikits. Detta har ökat 
reliabiliteten för studien, då ingen relevant information utelämnats. Jacobsen (2002) menar 
vidare att reliabiliteten speglar den externa giltigheten, vilket förklarar om resultatet för 
studien är applicerbart i andra sammanhang. Resultatet för denna studie är enbart applicerbart 
på Oktogonen i Handelsbanken, vilket är ett medvetet val då studien endast fokuserar på 
Oktogonens avsikt och funktion i Handelsbankens verksamhet. Resultatet går ej att 
generalisera, då studien syftar till att ge en djupare förståelse för ämnet. Jacobsen (2002) 
menar att forskaren, för att producera en studie med hög reliabilitet, bör tänka 
intersubjektivitet, vilket innebär att flera personer beskriver ett fenomen på diversifierade sätt. 
Vid insamlande av det empiriska materialet för denna studie intervjuades sju respondenter, 
vilka var verksamma på olika organisatoriska nivåer inom verksamheten för att höja 
reliabiliteten.  
 
Jacobsen (2002) beskriver validitet som studiens grad av relevans och giltighet. Ejvegård 
(2003) menar vidare att validitet även kan förklaras genom det som för studien är ämnat att 
mätas, faktiskt mäts. Jacobsen (2002) benämner detta intern giltighet. Då slutsatserna för 
denna studie är väl kopplade till problemformuleringen och syftet, anses den interna 
giltigheten för studien vara hög. Detta då det som varit avsett att undersöka faktiskt har mätts 
samt att svar på det undersökta området har kunnat redogöras för. Detta har möjliggjorts 
genom noga bearbetade samt reviderade intervjuguider och väl utförda intervjuer, vilket har 
resulterat i att relevant information samlats in för att kunna säkerställa att 
problemformuleringen besvaras, samt studiens syfte uppfyllts. 

3.7	  Källkritik	  
Backman (2008) redogör för skälet till att referering: intellektuell hederlighet. De riktiga 
upphovsmännen blir därmed tillskrivna deras idéer som används i annan forskning. 
Författaren menar vidare att referenser kan bedömas utifrån olika aspekter såsom relevans, är 
källan tillämplig och relevant? Är motargument respekterade? Är informationen tillräcklig? 
(Backman, 2008). De primärkällor som används i denna studie är medarbetare vid 
Handelsbanken som bidragit till studien genom intervjuer. Dessa källor anses relevanta då de 
speglar hur verksamheten ser ut från deras  perspektiv, vilket denna studie syftar till. Den 
insamlade informationen är tillräcklig för att bygga en grund för det empiriska materialet. 
Respondenterna har även givit tillåtelse att återkomma till vid behov, vilket resulterar i att 
ingen information antas utelämnas. Sekundärkällor som används i studien har granskats. Vi 
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har kontrollerat referenslistor från de vetenskapliga artiklar som använts för att säkerställa att 
ingen relevant, för ämnet, information blivit utelämnad.  
 
Andra aspekter Backman (2008) lyfter fram är giltighet. När uppträdde källan, och kan 
informationen appliceras än idag? När blev den senast reviderad?  Även Alvesson och 
Sköldberg (2008) menar att en källa som är samtida med händelseförloppet är värd mer än en 
källa av äldre slag, som inte är samtida. Då primärkällorna i denna studie är anställda vid 
Handelsbanken är giltigheten hög. Informationen kan appliceras idag. Vid användandet av 
sekundärkällor har giltigheten kritiskt granskats. Stor försiktighet har beaktats vid användning 
av äldre källor där reviderade upplagor finns. Även Ejvegård (2003) menar att det finns 
samtidighetskrav vid val av källor. Ett samtidighetskrav innebär enligt författaren, i enlighet 
med Backman (2008) samt Alvesson och Sköldberg (2008), att information som är närmare i 
tiden är mer tillförlitliga. Enligt Hultén et.al. (2007) syftar källkritik till att säkerställa den 
information som används i studien. Problem eller otydligheter kan förekomma i alla källor, 
därav måste forskaren iaktta försiktighet vid insamling samt kontrollera ursprunget av 
informationen i använda källor. Författarna menar vidare att källkritik kan avse olika typ-fel, 
exempelvis perceptions fel, minnesförlust, plagiat, förvanskning samt mätfel (ibid.). Även 
Ejvegård (2003) menar att tillförlitligheten i de använda källorna kritiskt måste granskas av 
forskaren.  
 
Fyra internetsidor har använts vid insamling av information. Det är Handelsbankens 
årsredovisning, SEB:s årsredovisning, Oktogonens årsredovisning samt Swedbanks 
hållbarhetsredovisning. Alla har publicerats på diverse banks/stiftelses hemsida. 
Publikationerna på internet är likvärdiga med publikationerna i pappersformat, vilket ej 
sänker trovärdigheten. Då samtliga årsredovisningar/hållbarhetsredovisning är från 2012 är de 
applicerbara, tillämpliga samt relevanta. 
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4.	  Empiri	  
	  
  

detta kapitel kommer 7 olika respondenters intervjuer att redogöras för. 
Intervjuerna har ägt rum på olika geografiska lägen och kommer att 
presenteras enligt den teoretiska referensramens ordningsföljd. Det 

empiriska materialet delas upp efter kontorsnivå och styrelsenivå. 
 
	  
Vid insamling av det empiriska materialet protokollfördes alla intervjuer. Utfallet 
kategoriserades sedan utefter den teoretiska referensramens innehåll för att underlätta läsarens 
navigeringsmöjligheter. Kategoriseringen bidrar till att det empiriska materialet följer den 
teoretiska referensramen.       
 
De respondenter som deltagit i studien är: 
  
Kontorsnivå Handelsbanken  
Elin Persson, företagsrådgivare vid Handelsbanken Helsingborg Stortorget. Elin har jobbat 
inom Handelsbanken sedan 2007. Innan dess praktiserade hon på Handelsbanken under 
gymnasiet och trivdes bra. Efter sina studier på ekonomlinjen i Lund valde hon därför att 
fortsätta på Handelsbanken.  
 
Göran Pelvén, kontorschef vid Handelsbanken Helsingborg Stortorget. Göran har arbetat 
inom Handelsbanken i 24 år. Arbetet som kontorschef innebär ett ansvar för verksamheten 
och driva kontoret efter bästa möjliga förmåga. Positionen som kontorschef innebär ett ansvar 
för hela verksamhetsområdet såsom resultaträkning och balansräkning.  
 
Johanna Carlson, privatrådgivare vid Handelsbanken Karlaplan i Stockholm. Johanna har 
varit anställd i banken sedan september 2010 och arbetar främst med krediter, placeringar och 
försäkringar, men även med mindre företag.  
 
Kristian Gårdenfelt, kontorschef vid Handelsbanken Falkenberg. Kristian har arbetat som 
kontorschef i 1,5 år och arbetade innan dess som ställföreträdande kontorschef i 2 år. Hans 
arbete innebär bland annat uppföljning av verksamheten, kunna redogöra för utveckling samt 
stötta medarbetarna i deras arbete.  
 
Styrelserepresentanter Oktogonen 
Helena Enquist, sekreterare för Oktogonen, Stockholm. Helena är anställd av Handelsbanken 
och har sedan 11 år tillbaka arbetat med Oktogonen som sekreterare i styrelsen och samordnar 
verksamheten.  
 
Tommy Bylund, ordförande för Oktogonen, Ljusdal/Stockholm. Tommy har arbetat i 
Handelsbanken i 34 år och varit Ordförande för Oktogonen i 14 år. Hans roll innebär att leda 
styrelsearbetet. Rollen som Ordförande innebär även att han är ledamot i Handelsbankens 
centralstyrelse.  
 
Charlotte Skog, Styrelseledamot i Handelsbankens centralstyrelse samt styrelseledamot i 
stiftelsen Oktogonen, Stockholm. Charlotte har varit anställd i Handelsbanken i 25 år.  

I 
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4.1	  Ekonomistyrning	  

4.1.1	  Kontorsnivå	  
Handelsbankens kultur präglas än idag av Wallanders filosofier, decentralisering, 
kostnadsminimering och att kontoret är banken, vilket innebär att de flesta beslut tas på 
kontorsnivå och att mycket tillit läggs på varje enskild medarbetare (K. Gårdenfelt, personlig 
kommunikation, 11 mars 2014). G. Pelvén berättar även att Handelsbankens kultur präglas av 
decentralisering och att Wallanders grundteser och filosofier definitivt lever vidare än idag. G. 
Pelvén förklarar vidare att kontoret är banken. Varje kontor kan beskrivas som ett 
självständigt företag. J. Carlson anser att Wallanders filosofier definitivt speglas i 
verksamheten idag. Cheferna har förtroende för att varje anställd tar företagsmässiga beslut, 
utifrån varje enskild kunds behov. E. Persson instämmer och anser att Wallanders filosofier 
speglas i verksamheten än idag. Respondenten menar att kunden alltid sätts i centrum och att 
mycket ansvar vilar på de anställda. Inom Handelsbanken är utvecklingsmöjligheterna höga, 
det finns stora möjligheter till ansvarstagande. G. Pelvén instämmer och menar att en av 
filosofierna inom Handelsbanken bygger på att medarbetarna bör tänka och ta ansvar. De 
båda kontorscheferna förklarar att handboken ”Mål & Medel” är en väldigt viktig del i 
Handelsbankens arbetssätt. På kontoret i Helsingborg fungerar Mål & Medel som en 
regelbok, vilken hålls levande genom diskussioner och regelbunden läsning. G. Pelvén 
förklarar vikten av att alla medarbetare i organisationen förhåller sig till Handelsbankens 
koncept och kultur. På kontoret i Falkenberg berättar K. Gårdenfelt att de aktivt arbetar med 
att upprätthålla detta tankesätt genom att varje anställd läser ett valt stycke som de sedan 
redogör för resten av kontoret. Både K. Gårdenfelt och G. Pelvén menar att Handelsbanken 
arbetar med kostnadsmedvetenhet, vilket innebär att olika alternativ övervägs innan beslut, 
vilket bidrar till att styrning av kostnader möjliggörs. Handelsbanken har lyckats uppnå 
företagsmålet varje år, vilket enligt G. Pelvén gör Oktogonen levande. Effekten av 
Handelsbankens kultur och arbetssätt bör enligt K. Gårdenfelt samla alla medarbetare kring 
det gemensamma företagsmålet, och menar vidare att kulturen kan ha en påverkan på 
Oktogonen.  

4.1.2	  Styrelsenivå	  
H. Enquist berättar att Wallander förändrade Handelsbankens företags mål och synsätt. 
Banken blev en decentraliserad verksamhet och varje kontor kan betraktas som ett enskilt 
företag. T. Bylund utvecklar detta och förklarar att utgångpunkten i Handelsbankens 
företagskultur grundas i decentralisering, där många beslut tas av kontoren. Enligt C. Skog är 
tilltron till de anställda en viktig parameter inom organisationen, vilket möjliggör 
ansvarstagande för medarbetarna och därigenom decentralicering.  En företagskultur kan vara 
lätt att förstöra samtidigt som det är tidskrävande och svårt att bygga upp. Handelsbankens 
medarbetare delar företagets värderingar, kultur och förhållningssätt, vilket kan leda till 
sammanhållning och gemensamma utvecklingsmöjligheter (C. Skog, personlig 
kommunikation, 28 mars, 2014). H. Enquist förklarar att kundens bästa alltid sätts i centrum, 
vilket möjliggörs genom kundkännedom på lokal nivå. Kontorscheferna och medarbetarna på 
de olika kontoren vet vad som fungerar på deras marknad och kontor, därav är 
decentraliseringen av stor vikt då den bidrar till ansvarstagande och beslutsfattande på 
kontorsnivå. Handelsbanken arbetar med sparsamhet, på lokal nivå sätts detta i fokus (H. 
Enquist, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). Även T. Bylund menar att två viktiga 
parametrar inom organisationen är intäkter och kostnader. Handelsbanken är känd för att vara 
kostnadseffektiva. Respondenten menar vidare att det är av vikt att anställda inom 
organisationen är kostnadsmedvetna. Enligt H. Enquist är alla medarbetare inom 
organisationen medvetna om det gemensamma företagsmålet, medarbetarna är enligt H. 
Enquist även medvetna om att företagsmålet är kopplat till Oktogonen, vilket resulterar i att 
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personalen arbetar mot samma mål. T. Bylund förklarar vidare att Oktogonen är en stark 
kulturbärare i banken, som är beroende av att företagsmålet gällande högre räntabilitet än 
likvärdiga konkurrerande banker uppnås. Enligt C. Skog har Handelsbanken sedan 
Oktogonens grundande uppnått det gemensamma företagsmålet vilket, alla år utom två, har 
resulterat i avsättningar till Oktogonen. C. Skog menar vidare att företagsmålet, vilket är 
relativt och uppnåbart, är kopplat till Oktogonen. Som anställd i Handelsbanken och 
andelsägare i Oktogonen, som är en storägare i banken, medför detta en trygghet för de 
anställda. (C. Skog, personlig kommunikation, 28 mars, 2014).  

4.2	  Belöningssystem	  

4.2.1	  Kontorsnivå	  
K. Gårdenfelt definierar ett belöningssystem inom affärsvärlden som en prestationsbaserad 
rörlig ersättning, ofta synonymt med bonus. Vidare menar K. Gårdenfelt att då 
Handelsbanken alltid sätter kunden i centrum och ser till kundens bästa kan en 
försäljningsbaserad bonus bidra till felaktig försäljning. Ett kollektivt belöningssystem kan 
leda till att personalen arbetar som ett lag. Respondenten menar vidare att banken arbetar 
långsiktigt och strävar efter långsiktiga relationer med kunder, där en långsiktig affär ofta blir 
lönsam för båda parter. K. Gårdenfelt menar att ett belöningssystem inom banksektorn kan 
baseras på individuella alternativt kollektiva prestationer. G. Pelvén definierar ett 
belöningssystem som en ersättning för en extraordinär prestation, vilket individen får då 
prestationen överstiger förväntningarna. Respondenten berättar vidare att han tror 
utomstående kan betrakta Oktogonen som en bonus. E. Persson anser att ett belöningssystem 
är en motivationsfaktor, vilket kan medföra en känsla av tillhörighet i organisationen. 
Respondenten menar vidare att en god prestation bör uppmärksammas, vilket kan göras på 
olika sätt. E. Persson förklarar att Handelsbanken inte arbetar med belöningsprovisioner, 
vilket hon anser vara bra, då kunden sätts i centrum. G. Pelvén menar dock att motivation i 
arbetet skiljer sig mellan individer. Respondenten berättar vidare att anställda kan bli 
motiverade genom frihet i arbetet, självstyrning samt mandat att fatta beslut. Respondenten 
förklarar att anställda inom Handelsbanken har en stor frihetsgrad, inom bankens riktlinjer, 
där möjlighet finns att påverka arbetsdagen. K. Gårdenfelt motiverar personalen genom 
lönesamtal och individuell utveckling, där Oktogonen finns i baktanken. Ett annat sätt att 
motivera personalen är enligt K. Gårdenfelt och G. Pelvén den inbördes jämförelse 
regionbankerna gör. G. Pelvén beskriver denna jämförelse enligt följande:  
 
”Vi tävlar hela tiden med alla 60 kontor i södra Sverige. Vi vet exakt hur de andra kontoren 

arbetar, vilket gör att vi kan jämföra och se varför vissa resultat är bättre än andra. Det 
påverkar arbetsmiljön och kulturen på kontoret hela tiden. Vi är här för att göra affärer, vi 

ska ha nöjda kunder samt hålla i kostnader, vilket är ett bra koncept.” 
(G. Pelvén, personlig kommunikation, 18 februari, 2014). 

 
G. Pelvén anser att Oktogonen inte ensam är en bidragande faktor till låg personalomsättning, 
och menar vidare att de anställda måste trivas samt dela Handelsbankens värderingar för att 
vilja arbeta kvar. Vidare betraktar E. Persson och K. Gårdenfelt Oktogonen som en 
bidragande faktor till att anställda stannar inom organisationen, men tydliggör även att många 
andra faktorer bidrar. J. Carlson tror att Oktogonen bidrar till lojala och trogna medarbetare, 
då de får vara med och ta del av resultatet.  
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4.2.2	  Styrelsenivå	  
Alla styrelserepresentanter för Oktogonen är tydliga i sitt uttalande om att Oktogonen inte är 
ett bonus- eller belöningssystem (T. Bylund; H. Enquist; C. Skog, personlig kommunikation, 
7 mars, 28 mars, 2014). T. Bylund utvecklar detta och menar att avsättningar till Oktogonen 
delas lika mellan alla medarbetare i Handelsbanken utifrån bankens samlade prestation. 
Respondenten förklarar att medarbetarna kan känna att Oktogonen är en form av belöning för 
att banken gjort och tänkt rätt. Då Oktogonen är kollektiv kan detta dock bidra till att den 
enskilda individen inte ser Oktogonen som ett belöningssystem. H. Enquist menar att all 
personal i verksamheten bidrar till Handelsbankens framgång, därav ger Oktogonen 
medarbetare erkännande för deras insatser. T. Bylund och C. Skog instämmer och förklarar 
vidare att alla insatser är lika värda och förtjänar erkännande för den gemensamma 
framgången. H. Enquist menar att Oktogonen ej är ett belöningssystem men kan fungera som 
en motivationsfaktor för personalen. Vidare tror respondenten att utomstående kan uppfatta 
Oktogonen som ett belöningssystem, vilket även C. Skog anser. C. Skog förklarar även, i 
likhet med K. Gårdenfelt och G. Pelvén, att en jämförelse mellan regionbankerna kan vara en 
motiverande faktor till att producera ett bra resultat.  
 
”Genom att man har samarbeten kan det motivera personalen till att dela idéer och kunskap 

med varandra. Det är smart att dela kunskap.” 
(C. Skog, personlig kommunikation, 28 mars, 2014).  

 
Respondenten menar vidare att detta kan skapa trygghet, vilket kan bidra till att kreativ kraft 
frigörs. H. Enquist och C. Skog tror båda att Oktogonen i vissa fall kan få medarbetare att 
stanna kvar i Handelsbanken. H. Enquist utvecklar detta och förklarar att Handelsbanken har 
en låg personalomsättning. Respondenten tror inte att Oktogonen har en inlåsande effekt, en 
anställd stannar inte kvar till varje pris, dock kan Oktogonen i samband med Handelsbankens 
traditionellt trovärdiga kultur vara en bidragande faktor till att personal vill arbeta kvar i 
verksamheten (H. Enquist, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). C. Skog förklarar 
Oktogonens vikt ur ett motivationsperspektiv. Då motiverade medarbetare arbetar utefter full 
förmåga kan detta generera ett bra resultat för verksamheten, vilket vidare ger bra utdelning. 
Effekten av detta blir ett ökat aktievärde som skapar intresse, som är positivt för ägarna. Ett 
ökat intresse, då fler vill äga aktien, kan leda till en stigande aktiekurs.         

4.3	  Strategisk	  kommunikation	  och	  engagemang	  

4.3.1	  Kontorsnivå	  
En av de kommunikationsvägar som finns inom Handelsbanken beskriver G.Pelvén och 
K.Gårdenfelt vara ”Mål & Medel”. Respondenterna beskriver ”Mål & Medel” som en 
regelbok och bibel för hur man arbetar i verksamheten. Boken reflekterar över universella och 
generella ting, vilka banken kan tillämpa även om samhället ändras, däremot presenteras inga 
direkta direktiv över hur arbetet skall utföras. G.Pelvén beskriver att banken ständigt 
förändras och anpassas till kunder, omgivning och världsekonomin, för att prestera så bra som 
möjligt och hålla vinnarkulturen vid liv.   
K. Gårdenfelt förklarar vidare att varje VD formar ”Mål & Medel” efter samhället och 
världsekonomin. K. Gårdenfelt beskriver en annan kommunikationsväg inom organisationen 
som löne- och utvecklingssamtal, vilket kan engagera och motivera medarbetarna. 
Respondenten nämner en tredje kommunikationsväg, vilken är personalportalen, där den 
enskilde medarbetaren kan logga in och få en översikt över förmåner samt det personliga 
andelsinnehavet i Oktogonen. Genom detta kommunicerar personalen på kontoret med 
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varandra, och delar information. (K. Gårdenfelt, personlig kommunikation, 11 mars, 2014). 
G.Pelvén instämmer och menar att personalen ständigt kommunicerar inbördes på kontoret 
gällande Oktogonen. Kontoren tävlar med varandra, vilket resulterar i att jämförelser gällande 
resultat och utfall möjliggörs. Kontoren kan då genom telefonkontakt dela information 
gällande framgång, vilket främjar affärer och bidrar till nöjdare kunder. 
Informationsdelningen kan bidra till bättre resultat, vilket enligt respondenten gör att 
Oktogonen blir levande. Handelsbanken har lyckats leverera i många år, vilket gör att 
medarbetarna ständigt blir påminda vid avsättning till Oktogonen (G. Pelvén, personlig 
kommunikation, 18 februari, 2014).  
 

4.3.2	  Styrelsenivå	  
H. Enquist förklarar att Handelsbanken har flera olika interna kommunikationsvägar för att 
förmedla syftet med Oktogonen. Ekonomiavdelningen rapporterar information om Oktogonen 
genom intranätet. Vidare berörs ofta Oktogonen i VD brevet vilket även detta publiceras på 
intranätet. Respondenten tror även att varje kontorschef på de olika kontoren diskuterar 
Oktogonen och dess innebörd i månadsgenomgångarna. Även C. Skog menar att intranätet är 
en kommunikationsväg för Handelsbanken att kommunicera ut information gällande 
Oktogonen till medarbetarna. Både T. Bylund och H. Enquist förklarar även att 
personaltidningen ”Remissan” är en kommunikationsväg. Respondenterna förklarar vidare att 
personaltidningen ibland kan ge ut specialutgåvor där endast Oktogonen behandlas. T. Bylund 
och C. Skog förklarar att nyanställda alltid informeras om Oktogonen och dess nytta. C. Skog 
berättar vidare att hennes arbete innefattar besök på de olika regionbankerna där information 
gällande Oktogonen kommuniceras ut i verksamheten. Respondenten menar även att dialoger 
inom verksamheten är viktiga, samt att varje medarbetare känner att deras idéer och 
samarbeten kan bidra till arbetsprocessen. Detta kan resultera i en förbättring av det kollektiva 
kunnandet (C. Skog, personlig kommunikation, 28 mars, 2014).  Ibland besöker T. Bylund i 
sitt arbete externa medelstora företag och informerar om resultatandelssystem.  H. Enquist 
förklarar Handelsbankens tankesätt och tillvägagångssätt gällande Oktogonen enligt följande: 
 

”Det bästa sättet att kommunicera ut syftet i verksamheten är att prata ännu mer om 
företagsmålet och få med alla på samma spår. Oktogonen är inte ett självändamål, utan en 
del av företagsmålet. Så genom att nå ut med företagsmålet gör vi medarbetare medvetna.” 

(H. Enquist, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). 
 

4.4	  Resultatstyrning	  –	  Oktogonen	  

4.4.1	  Funktion	  Kontorsnivå	  
	  
”Oktogonen finns för att premiera och stimulera medarbetare att verkligen prestera på jobbet 

och prestera bättre än våra konkurrenter. Är vi bättre får vi del av de mervärde som vi 
skapar”. 

(G. Pelvén, personlig kommunikation, 18 februari, 2014) 
	  
K. Gårdenfelt förklarar att Oktogonens styrelse representerar personalen och banken. 
Stiftelsen Oktogonen äger 10 % av Handelsbanken och är därmed en storägare. 
Avsättningarna till Oktogonen baseras på en jämförelse av prestationer med andra banker. 
Uppvisar Handelsbanken högre resultat blir det avsättning till Oktogonen.  
K. Gårdenfelt utvecklar detta och förklarar att Handelsbanken lyckats prestera varje år. Det 
finns dock en klausul som förhindrar avsättning till Oktogonen om bankens utdelning sänks. 
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Respondenten berättar vidare att Oktogonen grundas i långsiktighet, och håller i längden då 
den är smart uppbyggd. E. Persson anser det långsiktiga tänket bidrar till en trygghet i 
anställningen. Enligt G. Pelvén blir alla medarbetare tilldelade lika många andelar i 
Oktogonen oavsett position. Alla är viktiga, alla är med och bidrar till merresultatet, 
oberoende av position. Respondenten värdesätter detta system högt, vid jämförelse med bolag 
där endast ledningen får utdelning, då han anser att hela lagets prestation är det som räknas. 
G. Pelvén berättar vidare att Oktogonen placerar stort kapital i Handelsbanken, vilket kan ge 
dubbel effekt, då medarbetarna är beroende av Handelsbankens aktieutveckling. Vidare 
förklarar respondenten att lönerna inom Handelsbanken inte påverkas av Oktogonen. Banken 
har inte en lägre lönenivå på grund av Oktogonen. E. Persson anser att Oktogonens 
huvudsakliga funktion är att skapa tillhörighet i organisationen, vilket respondenten liknar 
med en motivationsfaktor. E. Persson är medveten om att hennes prestation påverkar 
Oktogonens utdelning, och förklarar vidare att Oktogonen och företagskulturen är bidragande 
faktorer till hennes trivsel på arbetsplatsen. J. Carlson tror att Oktogonen kan motivera och 
stimulera anställda i företaget att alltid göra sitt yttersta. Respondenten menar att då anställda 
gör sitt bästa, kan det motivera andra medarbetare att också prestera bättre. J. Carlson nämner 
även att Oktogonen inte är något hon tänker på i sitt dagliga arbete, då respondentens andelar 
hittills inte är stora. K. Gårdenfelt anser att Oktogonens funktion i verksamheten är att skapa 
gemenskap och trogna medarbetare. Respondenten förklarar vidare att Oktogonen bidrar till 
företagskulturen, och skapar tilltro till arbetsgivaren, vilket kan bidra till att personalen känner 
samhörighet med organisationen och gärna försvarar den.  
K. Gårdenfelt förklarar att Oktogonens funktion bidrar till en tävlingsinstinkt, alla vill ligga i 
toppen och redovisa bra resultat, vilket bidrar till Oktogonen. Även G. Pelvén förklarar att 
Oktogonen kan bidra till en vilja bland personalen att prestera bättre än andra banker. Alla 
försöker därför prestera efter bästa förmåga och tävlar ibland internt, vilket i sig också är en 
kultur.  
 

”Tror ej det finns något negativt med Oktogonen. Största hotet mot vår framgång är om vi 
blir lite ’fat and happy’, det vill säga att man tänker att vi inte behöver jobba så hårt som vi 

gjort, vi klarar oss ändå, man blir lite självgod”. 
(G. Pelvén, personlig kommunikation, 18 februari, 2014) 

 
G. Pelvén utvecklar detta och förklarar att detta scenario inte inträffat, de flesta ser 
möjligheter till förbättring i arbetet. Respondenten förklarar vidare att scenariot ”nu har vi 
gjort allt” aldrig kommer att hända, verksamheten strävar ständigt efter förbättring. 
Motivation i arbetet är olika för olika personer. För de flesta individer tror respondenten att 
motivation handlar om frihetsgrad, hur mycket de anställda kan påverka sitt arbete, 
självstyrning samt mandat att fatta beslut. G. Pelvén tror att Oktogonen kan vara, tillsammans 
med andra faktorer, en motivationsfaktor. Vidare tror alla fyra respondenter att Oktogonen 
kan vara en bidragande faktor till att folk vill arbeta och stanna kvar i banken. Dock är de 
eniga om att Oktogonen endast är en liten del i denna fråga.  
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4.4.2	  Funktion	  Styrelsenivå	  
T. Bylund förklarar att Oktogonen leds av en styrelse som representerar olika delar i banken. 
Varje regionbank tillsammans med ett antal dotterbolag utser en ledamot, det är då fackliga 
organisationer som väljer ledamöter och en sammansättning av en styrelse bildas. 
Respondenten beskriver vidare att då Oktogonen tillsammans med Industrivärlden är den 
största aktieägaren i Handelsbanken har Oktogonen två ledamöter i bankens centralstyrelse.  
 H. Enquist förklarar att det byggts upp ett kapital som gör att Oktogonen äger mer än 10 % 
av Handelsbanken, Handelsbanken är då personalägt genom Oktogonen. Arbetar personalen 
hårt för att få del av Oktogonen, arbetas det automatiskt hårt för företaget, vilken kan leda till 
stigande aktiekurs. På detta sätt gynnas både de anställda och banken. Respondenten förklarar 
vidare att avsättning till Oktogonen sker då räntabiliteten är högre än genomsnittet av 
Handelsbankens konkurrenter, vilket även är Handelsbankens företagsmål. Däremot berättar 
respondenten att avsättningen ej får motsvara mer än 15 % av Handelsbankens totala 
utdelningsbelopp, då det ska finnas en balans mellan aktieägarnas- och personalens utdelning 
(H. Enquist, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). T. Bylund menar vidare att 
delägarskapet är viktigt och en bättre räntabilitet innebär avsättning till Oktogonen. 
Personalen har via Oktogonen ett inflytande i hur banken sköts. Detta kan skapa en trygghet 
bland personal och bankens ledning. Räntabiliteten mäts utifrån konkurrenter på de 
marknader där banken är verksamma. Då räntabiliteten är högre än genomsnittet för 
likvärdiga konkurrenter skapas ett merresultat vilket banken avsätter en tredjedel av detta till 
de anställda genom Oktogonen. Dessa förvaltas tills den anställde fyllt 60 år. Oavsett tjänst 
eller position inom banken får alla medarbetare lika mycket andelar, baserat på arbetstid (T. 
Bylund, personlig kommunikation, 7 mars, 2014). C. Skog menar att Handelsbanken 
historiskt sätt, sedan Oktogonens grundande på 70-talet, nått företagsmålet. Respondenten 
anser att en bidragande faktor till detta är Handelsbankens relativa samt uppnåbara mål. Alla 
gör så gott de kan, och tillsammans bidrar det till framgången. Respondenten menar i enlighet 
med T. Bylund att Oktogonen bidrar med trygghet till de anställda inom banken. H. Enquist 
menar att Oktogonen har en kulturbärande funktion. En syn på att alla medarbetare bidrar 
innebär att alla får ta del av vinsten. Personalen är den enda faktorn som gör skillnad på den 
likvärdiga bankmarknaden där det erbjuds likvärdiga tjänster. T. Bylund instämmer och 
förklarar att om en bank är mer framgångsrik än en annan bank, beror detta på personalen. 
Även C. Skog förklarar att Oktogonen symboliserar kulturen inom Handelsbanken. Genom 
tilltro till människan och att ge dem chans att ta ansvar, kommer de anställda att göra sitt 
bästa. Alla i banken bidrar till framgången, därav är Oktogonen inget bonussystem. 
 

”Oktogonen är en stark kulturbärare i banken. Det bygger på att vi har nått målet med 
räntabilitet varje år, vilket även är bankens företagsmål. Når banken målet blir det också 
vinstdelning. Placering av de förvaltade pengarna har varit framgångsrikt på grund av 

kraftig börsutveckling.” 
(T. Bylund, personlig kommunikation, 7 mars, 2014). 

	  
T. Bylund förklarar vidare att det varit många debatter om bonusar de senaste åren. 
Oktogonen har hela tiden kommit väl ut i alla debatter. Detta har mycket att göra i att 
personalen ej kan få ut pengarna förrän sent i ålder, och att alla får lika. Oktogonen är inte ett 
bonussystem utan ett vinstandelssystem. Det finns legitimitet för detta sätt att tänka. 
Respondenten menar vidare att långsiktigheten bakom Oktogonen har gjort att banken nått 
framgång. C. Skog utvecklar detta och förklarar att långsiktigheten väger tungt, likväl som 
nöjda kunder, låga kostnader och kloka investeringar. Även H. Enquist menar att Oktogonen 
är ett välgenomtänkt system, där den sena utbetalningen bidrar till en långsiktighet. 
Respondenten är tydlig med att förklarar att lönerna inom banken inte är lägre på grund av att 
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Oktogonen finns. Även T. Bylund instämmer i detta och menar att lönesättningen är 
oberoende av Oktogonen. Respondenten menar vidare att Oktogonen har en stor betydelse i 
Handelsbankens kostnadstänk. Personalen är medveten om hur de ska arbeta med kostnader 
för att få bra räntabilitet, vilket sedan bidrar till avsättning till Oktogonen. Effekten av detta 
kan bidra till låg personalomsättning.  
 
T. Bylund menar att Oktogonen är av stor vikt för många olika parter. För de anställda inom 
Handelsbanken fungerar Oktogonen som ett erkännande för ett väl utfört jobb. För ägarna 
innebär det att en del av vinsten delas med de anställda. Respondenten tror att ägarna gärna 
gör detta för att bibehålla personalens goda prestationer, vilket kan resultera i ett bättre 
resultat för Handelsbanken. H. Enquist menar att Oktogonen är av stor vikt för personalen och 
bankens ledning, då samarbetet inom ledningen är väldigt starkt där de alltid arbetar mot 
företagets och personalens bästa. Oktogonen bidrar även till Handelsbankens framgång, vilket 
gagnar aktieägarna. C. Skog förklarar att Oktogonen är av vikt för alla parter, dock på olika 
sätt. Ur ägarperspektiv är det viktigt att företaget går bra och att medarbetarna är motiverade.  
 
”Oktogonens existens föder allt som är gott. Vi har Oktogonen och inställningen om att gott 
samarbete och vetskapen att alla är viktiga gör att man känner sig trygg. Detta är viktigt för 

medarbetarna… Vi når målen och anstränger oss, alla försöker göra sitt yttersta. Detta 
bidrar till motiverade medarbetare, bra resultat, bra utdelning samt bra och intressanta 

aktier vilket gynnar ägarna”. 
(C. Skog, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). 

 
T. Bylund tror att Oktogonen kan stimulera medarbetarna till att prestera bättre, men belyser 
risken att personalen kan ta Oktogonen för givet. Dock går Oktogonens eventuella påverkan 
på prestationen ej att mäta. Alla tre respondenter menar att Oktogonen kan vara en 
motivationsfaktor till att prestera bättre på arbetet, dock spelar andra faktorer in.  

4.4.2	  Avsikt	  Kontorsnivå	  
K. Gårdenfelt förklarar att Wallanders värderingar och filosofier lever kvar i Handelsbankens 
decentraliserade arbetskultur än idag. G. Pelvén utvecklar detta och berättar att Wallanders 
grundteser och filosofier, exempelvis kontoret är banken samt decentralisering, i allra högsta 
grad lever kvar i bankens styrsystem. Även E. Persson anser att Handelsbanken präglas av 
Wallanders värderingar och filosofier.  
 
E. Persson anser att syftet med Oktogonen är solidariskt ansvar. Andelarna i Oktogonen 
bidrar med en känsla av tillhörighet i Handelsbanken, och kan stärka arbetsgruppen. 
Respondenten menar vidare att Oktogonen är förmånlig och uppskattar att den finns. K. 
Gårdenfelt anser att Oktogonens syfte handlar om att samla alla inom organisationen kring 
samma mål, och bidrar gemensamt till framgången. Syftet speglas i verksamheten genom att 
styra intäkter och kostnader. G.Pelvén anser att Oktogonen ger de anställda känslan av att alla 
är viktiga, alla är en del i detta och alla är med och strävar efter ett merresultat. Detta menar 
respondenten är en del av Handelsbankens kultur. 
 

”Jag tror att syftet med Oktogonen är att bidra till en stark företagskultur.” 
(J. Carlson, personlig kommunikation, 28 mars, 2014) 

 
J. Carlson utvecklar detta och förklarar att det är personalen som avgör vilket resultat banken 
uppnår, därav ska de få ta del av merresultatet de bidragit till att skapa. K. Gårdenfelt tror 
vidare att syftet uppfattas på samma sätt som det ursprungligen var menat. Då Handelsbanken 
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genom Oktogonen delvis är personalägt har personalen alltid en röst. Genom Oktogonen får 
personalen även ett pensionssparande. Även G. Pelvén och E. Persson tror att Oktogonens 
syfte uppfattas likvärdigt bland anställda nu som förr. G. Pelvén anser att Oktogonens syfte 
delvis speglas i företagskulturen samt som en tävling för att bli bättre än konkurrenterna. Alla 
försöker prestera så bra som möjligt, vilket innebär att kontoren inom Handelsbankens 
organisation även dem tävlar med varandra för att uppnå ett bra resultat, vilket även detta är 
en kultur i sig. J. Carlson anser att syftet speglas i verksamheten genom en stark och familjär 
verksamhet där tron läggs på den enskilda individen och dess förmåga att prestera. De 
anställda ges stora möjligheter att påverka verksamheten, och således bidra till ett starkt 
resultat.  

4.4.3	  Avsikt	  Styrelsenivå	  
Enligt H. Enquist ansåg Wallander att alla medarbetare som bidragit till bankens framgång 
skulle få lika mycket, oavsett position. Wallander hade en tro på individen att alla gör sitt 
yttersta. T. Bylund förklarar att Wallanders idéer och värderingar lever kvar än idag, även om 
omvärlden har förändrats. Även C. Skog förklarar att Wallanders filosofier och värderingar 
genomsyrar banken än idag, där banken värderar de anställda och har en tilltro till människan. 
Arbetet inom banken har sitt ursprung i människosynen. H. Enquist förklarar att Wallander 
ville bryta ned makten i mindre led, i strävan att skapa en decentraliserad verksamhet.  
C. Skog utvecklar detta och berättar om Wallanders tankegång om att decentralisera 
verksamheten. Wallander hade en syn på att alla inom organisationen var lika värda. 
 

”Syftet med Oktogonen från början är delägarskap, vilket lever kvar än idag.” 
(T. Bylund, personlig kommunikation, 7 mars, 2014) 

 
T. Bylund förklarar vidare att även ersättning för bra prestation är en del av syftet.  
Även H. Enquist förklarar att Oktogonens syfte grundas i delägarskap. Det är lagstadgat att 
medarbetare skall ha plats i styrelsen, men i Handelsbanken har facket avstått sin rätt att ha 
ledamöter i bankens centrala styrelse till förmån för Oktogonen. C. Skog förklarar att 
Oktogonen symboliserar Handelsbankens företagskultur genom tilltro till människans vilja att 
ta ansvar för sitt arbete. Respondenten berättar vidare att Oktogonen kan ses som en 
skälighetsprincip, om medarbetare gör ett merresultat i förhållande till andra banker, är det 
inte mer än skäligt att merresultatet delas mellan aktieägarna och medarbetarna. Även H. 
Enquist förklarar att Oktogonen är ett skälighetssystem, då det är skäligt att alla som bidragit 
till framgången delar på vinsten, oavsett position. Respondenten menar vidare att då alla 
bidrar skall de få ett erkännande för deras arbete, då allas insatser är viktiga.  
 
”Alla inom Handelsbanken vet vad företagsmålet är. Anställda vet att de har Oktogonen och 

att den är kopplad till företagsmålet. Alla arbetar mot samma mål och är medvetna om 
detta.” 

(H. Enquist, personlig kommunikation, 28 mars, 2014). 
 

T. Bylund utvecklar detta och förklarar att avsättning till Oktogonen är resultatet av en bra 
utförd prestation. För att kapitalet ska växa måste det ske en fortsatt utveckling i 
Handelsbankens aktiekurs. Allt detta sitter ihop, vilket är bra för personalen, banken och 
aktieägarna. Då aktiekursen stimuleras innebär det att tidigare avsättningar stiger i värde. C. 
Skog förklarar att Handelsbanken har nått företagsmålet i cirka 40 år, där alla varit delaktiga, 
generation efter generation.  
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De tre respondenterna instämmer om att Oktogonens syfte inom verksamheten uppfattas på 
det sätt som det ursprungligen var menat. Respondenterna anser vidare att Oktogonens syfte 
ej har förändrats över tid.  

4.5	  Svenska	  Handelsbanken	  

4.5.1	  Kontorsnivå	  
G. Pelvén förklarar att banken än idag präglas av Wallanders filosofier. Respondenten tror 
vidare att Wallander vid grundandet av Oktogonen inte kunde föreställa sig att det skulle nå 
sådan framgång. Banken har lyckats anamma Wallanders filosofier i deras sätt att arbeta, samt 
hålla det vid liv. Även K. Gårdenfelt anser att Wallanders filosofier och övergripande synsätt 
finns kvar i banken idag. Det var Wallander som införde det decentraliserade arbetssättet i 
Handelsbanken, och personalen är väldigt stolta över att jobba i banken. Respondenten anser 
vidare att Handelsbanken har ett sunt tänkande, där kontoret arbetar som ett lag, och beslut tas 
på kontorsnivå. K. Gårdenfelt förklarar att företagsmålet inom Handelsbanken är en bättre 
räntabilitet än andra banker. Även E. Persson förklarar att Handelsbanken har ett 
decentraliserat arbetssätt, där medarbetarna tilltros ansvar i sitt arbete. G. Pelvén utvecklar 
detta och förklarar att Handelsbankens decentraliserade arbetssätt fungerar väldigt bra. 
Respondenten förklarar vidare att kontoret känner sin marknad och sina kunder. J. Carlson 
menar att Handelsbanken har ett decentraliserat arbetssätt där besluten i största del tas på 
kontoret.  
 
”Alla har stor frihetsgrad inom bankens riktlinjer och du kan påverka din vardag genom att 
agera på olika sätt. Det ligger i filosofin att man ska tänka själv och ta ansvar. Oktogonen är 
del i detta, hela uppbyggnaden av kulturen stimulerar personalen till att göra det lilla extra.” 

(G. Pelvén, personlig kommunikation, 18 februari, 2014) 
 

G. Pelvén förklarar att varje kontor drivs som en egen enhet, och sköts inom ramarna för 
lagar, förordningar och bankens regelverk. Respondenten förklarar vidare att det finns många 
möjligheter att utvecklas både i Sverige och utomlands. J. Carlson instämmer och berättar att 
anställda själva kan påverka sin utveckling och arbetsuppgifter till stor del. Även K. 
Gårdenfelt berättar att personalen får möjligheter att utvecklas både på kontorsnivå samt 
utomlands. J. Carlson menar att kulturen grundas i att varje enskild individ värderas högt, 
oavsett tjänst bidrar alla till det starka varumärket. G. Pelvén förklarar att Handelsbanken, 
oavsett konjunktur, tillämpar samma arbetssätt. Respondenten berättar vidare att ”Mål & 
Medel” fungerar som en regelbok för hur arbetssättet skall se ut inom banken. Boken redogör 
inte ordagrant för hur medarbetare ska tänka och agera, däremot presenteras generella 
tankesätt som fungerar även om samhället ändras. ”Mål & Medel” hålls levande genom att 
personalen kontinuerligt pratar om den. Verksamheten anpassas ständigt till kunder, 
omgivning och världsekonomi för att prestera så bra som möjligt (G. Pelvén, personlig 
kommunikation, 18 februari, 2014). K. Gårdenfelt beskriver ”Mål & Medel” som en bibel för 
verksamheten.  

4.5.2	  Styrelsenivå	  
H. Enquist förklarar att Wallander ändrade Handelsbankens företagsmål och synsätt. 
Decentraliseringen förändrade arbetssättet inom verksamheten. Wallanders positiva 
människosyn grundades i tron om att medarbetarna alltid gör sitt bästa, och att alla bidrar till 
framgångarna.  T. Bylund utvecklar detta och förklarar att decentraliseringen Wallander 
införde har gett kontoren ansvar, vilket har bidragit till en stark företagskultur. Även C. Skog 
förklarar att decentraliseringen är en stor del inom Handelsbanken, vilket tar avstamp i tilltron 
på människan. T. Bylund förklarar att Handelsbankens övergripande mål är att ha bättre 
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räntabilitet än likvärdiga konkurrerande banker. H. Enquist tror att alla medarbetare inom 
organisationen vet vad företagsmålet är, och C. Skog förklarar att Handelsbanken hittills alltid 
nått företagsmålet.  
 
H. Enquist beskriver bankens företagskultur utifrån ett decentraliserat synsätt där kundens 
bästa sätts i fokus och kontoren har en central roll. Respondenten förklarar vidare att 
Handelsbankens signum är sparsamhet. Detta speglas på lokal nivå då kontoren arbetar med 
kostnadseffektivitet. Det är viktigt att arbetet inom banken ser till varje kund, vilket kan bidra 
till långsiktiga och lönsamma affärer. Även T. Bylund berättar att Handelsbanken är kända för 
att vara kostnadseffektiva. Oktogonen har då en stor betydelse. Medarbetarna är medvetna om 
att låga kostnader kan bidra till en bättre räntabilitet. Respondenten menar vidare att bankens 
kultur och värderingar kan bidra till lägre personalomsättning. Resultatandelssystem kan 
prägla medarbetarnas arbete och hur alla anställda tar sig an kulturen.  
Detta knyter an till det kontinuerliga kostnadsarbetet (T. Bylund, personlig kommunikation, 7 
mars, 2014). Även C. Skog berättar att Handelsbanken arbetar mycket med 
kostnadsminimering. H. Enquist förklarar att Handelsbanken fortsätter att öppna nya kontor, 
samtidigt som andra banker stänger kontor. Detta har bidragit till att Handelsbanken är ensam 
bank på flera orter, då de inte har något mål att bli störst, utan helt enkelt vill känna kunden. 
T. Bylund och C. Skog förklarar att långsiktigheten i arbetssättet inom banken är av stor vikt 
för fortsatt framgång.  
 
”Långsiktigheten väger tungt, nöjda kunder idag, nöjda kunder imorgon och låga kostnader 

alltid.” 
(C. Skog, personlig kommunikation, 28 mars, 2014) 
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5.	  Analys	  

5.1	  Ekonomistyrning	  
Handelsbankens övergripande styrning innefattar både formella samt mjuka styrmedel. 
Verksamheten arbetar med prestationsmätning genom deras företagsmål, vilket innebär en 
redovisning av högre räntabilitet gentemot likvärdiga konkurrerande banker (T. Bylund, 
personlig kommunikation, 7 mars, 2014). Detta sätt att arbeta kan liknas vid ett formellt 
styrmedel, där Handelsbanken genom företagsmålet mäter verksamhetens prestation och styr 
organisationen mot önskad riktning. Vidare fungerar Handelsbankens starka företagskultur 
som ett mjukt styrmedel. Kulturen är en central komponent i verksamheten. Det är av vikt att 
den rådande starka kulturen hålls konstant, för att inte skapa förvirring i medarbetarnas arbete. 
C. Skog förklarar att företagsmålet, vilket är relativt och uppnåbart, är kopplat till Oktogonen. 
Enligt respondenten resulterar detta i gemensam framgång. Med tillämpning av den teoretiska 
referensramen på ovanstående analys visar att Handelsbanken arbetar utefter de teorier 
gällande ekonomistyrning Ax et.al (2009) redogör för. En tydlig parallell kan ses vid 
tillämpning av formella samt mjuka styrmedel, där Handelsbanken använt teoretiskt material 
till grund för att sedan utveckla dessa styrmedel till en anpassning av verksamheten. Ax et.al. 
(2009) menar att ekonomistyrningen baseras på de strategier företaget tillämpar, och är därav 
en viktig och central komponent i strävan att nå företagsmålet. De strategier, gällande 
decentralisering och kostnadseffektivitet, banken tillämpar är tillsammans med Oktogonen 
och dess koppling till företagsmålet centrala delar i Handelsbankens ekonomistyrning. K. 
Gårdenfelt förklarar att Handelsbankens kultur och arbetssätt bör samla medarbetarna kring 
Handelsbankens gemensamma företagsmål. Respondenten berättar vidare att det aktivt 
arbetas med detta på kontoren. Det empiriska materialet påvisar att detta samband existerar, 
då alla deltagande respondenter är väl medvetna om företagsmålet. Då medarbetarna inom 
Handelsbanken är medvetna om detta, till stor del genom Oktogonen, kan detta vara en 
bidragande faktor att företagsmålet uppnåtts varje år sedan Oktogonens grundande. Detta 
arbete gällande de styrverktyg Handelsbanken tillämpar bör enligt Nilsson et.al. (2010) ha en 
påverkan på medarbetarnas prestation, samtidigt som det ger incitament till att gemensamt 
sträva mot företagsmålet. Denna studie har ej påvisat konkreta bevis för detta, däremot kan 
det antas rimligt, då företagsmålet uppnåtts varje år.  
 
Olve och Samuelson (2008) definierar strategi som förmågan att uppnå företagets mål genom 
effektivt utnyttjande av dess resurser. T. Bylund förklarar att Handelsbanken effektivt arbetar 
med kostnadsmedvetenhet på alla organisatoriska nivåer, där intäkter och kostnader är viktiga 
parametrar. Detta styrker K. Gårdenfelt och G. Pelvén som menar att Handelsbanken aktivt 
arbetar med kostnadsmedvetenhet, vilket möjliggör styrning av kostnader. Genom detta 
arbetssätt spar Handelsbanken på resurserna. Då Handelsbankens företagsmål grundas i 
räntabilitet, kan kostnadsmedvetenheten vara en bidragande faktor till att företagsmålet 
uppnås, samt att avsättning till Oktogonen sker. Enligt Jacobsen och Thornsvik (2008) bidrar 
en stark företagskultur, vilken de anställda kan relatera till, att medarbetare känner 
delaktighet. Cacioppe (1999) menar att styrningen mot företagsmålet är beroende av 
företagsvärderingar samt god kompetens. Inom Handelsbanken förhåller sig, enligt G. Pelvén, 
medarbetarna till bankens kultur och koncept. Det kan diskuteras huruvida Handelsbankens 
företagskultur påverkar medarbetarnas prestation gentemot företagsmålet. Det empiriskt 
insamlade materialet för denna studie påvisar ett positivt samband mellan kultur och 
prestation, dock är det svårt att utefter ett begränsat antal intervjuer generalisera detta 
samband. Bushardt et.al. (2007) förklarar att organisationskulturen kan vara svår för 
ledningen att hantera. Däremot menar C. Skog att en företagskultur kan vara lätt att förstöra 
och svår att bygga upp, men att Handelsbankens anställda delar värderingar, kultur och 
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förhållningssätt till verksamheten. Detta bidrar enligt respondenten till, i enlighet med 
Jacobsen och Thornsvik (2008), en känsla av gemenskap.  

5.2	  Belöningssystem	  
Handelsbanken arbetar på ett likvärdigt sätt, gällande Smitt etl.al.s (2002) redogörelse för 
belöningssystem, dock ej med belöningssystem utan vinstandelssystem kopplat till 
företagsmålet, där alla medarbetare följaktligen blir medvetna om målet (T. Bylund; H. 
Enquist; C. Skog, personlig kommunikation, 7 mars; 28 mars, 2014). K. Gårdenfelt och G. 
Pelvén definierar belöningssystem som en rörlig prestationsbaserad ersättning för en 
extraordinär prestation. Schiehll och Morissette (2000) menar att definitionen av ett 
belöningssystem är ett styrverktyg vilket används till att påverka och motivera personalen. 
Det empiriska materialet visar att Oktogonen fungerar likvärdigt i Handelsbankens strävan att 
påverka de anställda att arbeta gentemot det gemensamma företagsmålet. Oktogonen är inget 
belöningssystem, dock påvisar studiens empiriska data bevis för att Oktogonen starkt kan 
liknas vid ett belöningssystem. Dessa likheter grundas i försök till sammanhållning av 
verksamheten, delägarskap samt motivation för de anställda. Denna analys motbevisar således 
Wallander (2002) samt Wallander (2005) gällande motivation för medarbetarna kopplat till 
Oktogonen. Oktogonens avsikt har således utvecklats till att även motivera anställda inom 
Handelsbanken, vilket Wallander (2002) samt Wallander (2005) ej ansåg möjligt vid 
grundandet. Enligt Andersson och Bratteberg (2000) bör dessa likheter bidra till bättre 
sammanhållning samt skapa en strävan hos de anställda att bidra med ett bra resultat. Det är 
påvisat att medarbetarna inom Handelsbanken presterar, då organisationen kontinuerligt 
uppnår företagsmålet. Waal och Jansen (2013) förklarar att belöningssystem är ett 
inflytelserikt styrverktyg som kan förstärka verksamhetens strategi och centrala värderingar. 
T. Bylund och K. Gårdenfelt förklarar att en av Handelsbankens strategier är långsiktighet, 
vilket även Oktogonen grundas i. Detta menar Schiehll och Morissette (2000) bör ge en 
indirekt påverkan på organisationens generella resultat. Då Oktogonen är kopplat till 
Handelsbankens företagsmål, har den en indirekt påverkan på verksamhetens resultat. 
Oktogonen, sett som ett styrverktyg, förstärker även Handelsbankens grundläggande strategi 
gällande långsiktighet, vilket kan vara en bidragande faktor till att företagsmålet uppnås. 
Merchant och Van der Stede (2007) menar att kortsiktiga belöningar vanligtvis baseras på en 
ettårsperiod och kallas då bonusar. Detta är ej i enlighet med Oktogonens långsiktiga 
utformning, då det årliga resultatet ligger till grund för avsättning, men utbetalning sker först 
vid pensionsålder. Oktogonens utformning kan istället förklaras av Nilsson et.al. (2010) vilka 
menar att belöningar bör fastställas först då resultatet är konstaterat. Ett långsiktigt 
förhållningssätt kan uppstå då utdelning ej sker i samband med påvisat resultat. För 
Oktogonen sker dock utdelning till vinstandelsstiftelsen varje år företagsmålet är uppnått, 
däremot sker utbetalning flera år senare, vilket skapar långsiktighet. Detta kan enligt Nilsson 
et.al (2010) stimulera medarbetarnas insats.  
 
Handelsbankens framgång grundas i att all personal i verksamheten bidrar, Oktogonen är ett 
erkännande för deras arbetsprestation. Handelsbankens kultur präglas till stor del av att alla 
medarbetare är lika värda (T. Bylund; H. Enquist; C. Skog, personlig kommunikation, 7 mars, 
28 mars, 2014). Detta är i enlighet med Galanou et.al. (2010) vilka menar att ett 
incitamentsystem bör beakta organisationens rådande kultur. Vidare förklarar Anthony och 
Govindarajan (2007) att ett belöningssystems syfte bör spegla fördelar för all personal inom 
verksamheten, i strävan att uppnå lönsamhetsmålet. Oktogonen uppfyller det syfte Anthony 
och Govindarajan (2007) påvisar, dock i form av ett vinstandelssystem, som enligt det 
empiriska materialet ger fördelar för alla medarbetare inom organisationen. Oktogonens 
koppling till företagsmålet underlättar processen att uppnå detta. Alla respondenter på 
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styrelsenivå är eniga om att Oktogonen inte är ett bonus- eller belöningssystem, utan en 
vinstandelsstiftelse. Enligt den teoretiska referensramen syftar en långsiktig belöning till att 
påverka personalens prestation mot företagets långsiktiga framgång. Ett långsiktigt 
incitamentsystem syftar även till att attrahera och behålla kompetent personal. Detta påvisas 
enligt G. Pelvén genom Handelsbankens låga personalomsättning, där Oktogonen kan vara en 
bidragande faktor till att anställda ska vilja arbeta kvar. J. Carlson och E. Persson tror att 
Oktogonen är en bidragande faktor till trogna och lojala medarbetare. Detta är i enlighet med 
Andersson och Bratteberg (2002) vilka anser att ett incitamentsprogram kan attrahera ny 
arbetskraft samtidigt som uppsägningar från personal kan motverkas. Detta kan liknas vid H. 
Enquist och C. Skogs uppfattning om att Oktogonen är en bidragande faktor till 
Handelsbankens låga personalomsättning.  
 
Enligt H. Enquist kan Oktogonen fungera som en motivationsfaktor, även om det inte är ett 
belöningssystem. G. Pelvén menar att frihet i arbetet, självstyrning samt mandat att fatta 
beslut kan bidra till motiverade anställda. Detta arbetssätt menar Wallander (2002) bidrar till 
ökad prestation och bättre resultat, vilket grundas i samhörighet och delaktighet bland 
personalen. Motivation är en nyckelkomponent för organisationens framgång (Zani et.al., 
2011). Handelsbankens interna tävlingar, där de jämför kontor inom regionbankerna är ett sätt 
att hålla personalen motiverade. Detta kritiserar Jacobsen och Thornsvik (2008), vilka menar 
att gruppbelöningar kan skapa för hög intern konkurrens, vilket kan ha en negativ effekt på 
verksamheten. Handelsbanken har undvikit en negativ hög konkurrens genom Oktogonen, 
vilken kan liknas vid en systembelöning, samt genom att arbeta med kunskapsdelning i de 
interna tävlingarna. Genom samarbeten kan enligt C. Skog personalen motiveras till att dela 
kunskap och idéer. Respondenten menar även, i enlighet med Schiehll och Morissette (2000), 
att motiverade medarbetare kan generera ett bra resultat för verksamheten då de presterar 
utefter full förmåga. Enligt Galanou et.al. (2010) kan långsiktig förbättring gällande 
medarbetares prestationer ej påverkas av monetära belöningar. Det empiriska materialet i 
denna studie påvisar dock motsatsen. Oktogonen fungerar enligt respondenterna som en 
motivationsfaktor. Det fick dock inga konkreta bevis på detta, mer än medarbetarnas 
uppfattningar. Detta kan dock ej generaliseras, då studien endast innehåller sju intervjuer. 
Galanou et.al. (2010) förklarar vidare att belöningar i verksamheter ofta tenderar att vara 
högre på chefspositioner, vilket kan leda till minskad arbetsmoral samt ett försämrat resultat. 
Lösningen menar författarna är en rättvis fördelning, vilket det ej finns någon stödjande 
metod för. Oktogonen motbevisar detta, vilken kan grundas i att Oktogonen är en 
vinstandelsstiftelse och ej ett belöningssystem. Handelsbanken har på detta sätt undvikit 
orättvisa fördelningar av verksamhetens gemensamma framgång, då alla oavsett position 
erhåller lika många andelar.  

5.3	  Strategisk	  kommunikation	  och	  engagemang	  
De två kontorscheferna K. Gårdenfelt och G. Pelvén berättar att en av de 
kommunikationsvägar som finns i verksamheten är Mål & Medel, där generella riktlinjer 
banken kan tillämpa förklaras. En annan kommunikationsväg är inbördes kommunikation 
mellan medarbetare gällande Oktogonen. G. Pelvén och C. Skog förklarar att de interna 
tävlingarna bidrar till jämförelser och informationsdelning. Falkheimer och Heide (2003) 
nämner olika kommunikationsvägar som medier, annonstavlor, tidningar och intranät. 
Handelsbankens kommunikationsprocess är omfattande och innefattar de viktigaste 
kommunikationsvägarna Falkheimer och Heide (2003) nämner. Kommunikationsvägarna är 
ett effektivt verktyg för Handelsbanken att nå ut med Oktogonens avsikt och andelsinnehav. 
Då det empiriska materialet visar att medarbetarna mottar information gällande Oktogonen, 
kan detta visa på ett effektivt kommunikationssystem. Detta skulle kunna bidra till ökat 
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engagemang och ökad prestation hos medarbetarna. Detta stöds av Gruman och Saks (2011), 
vilka menar att engagerade medarbetare kan bidra till bättre resultat och högre räntabilitet. T. 
Bylund och H. Enquist förklarar att Remissan kan ge ut specialgåvor, där Oktogonen 
behandlas. Detta kan spegla företagskulturen och skapa en större medvetenhet kring 
Handelsbankens övergripande tankesätt. Då Oktogonen är kulturbärande är det av stor vikt att 
skapa medvetenhet kring Oktogonen bland medarbetare. Detta bör bidra till att kulturen inom 
banken bibehålls och att medarbetarna förstår de värderingar arbetsplatsen präglas av. Som 
återkoppling till C. Skogs förklaring av svårigheterna att bygga upp en stark företagskultur, 
som sedan kan vara lätt att förstöra, bör Handelsbanken fortskrida sitt arbete att nå ut med 
information gällande Oktogonen, kultur och värderingar. Detta arbete har enligt det empiriska 
materialet för studien resulterat i Gruman och Saks (2011) teori om att engagerade 
medarbetare bidrar till högre räntabilitet.  
 
Oktogonens avsikt speglas enligt det empiriska materialet på flertalet olika sätt. Genom 
intranätet förmedlas ekonomiska rapporter, vidare berör ofta VD-brevet Oktogonen, vilket 
även detta presenteras på intranätet. Kontorscheferna samtalar och resonerar kring Oktogonen 
med medarbetare, vilket stöds av K. Gårdenfelt och G. Pelvén. Falkheimer och Heide (2003) 
styrker att intern kommunikation är av stor vikt, vilket kan bidra till större förståelse för 
verksamhetens funktion och värderingar. Vidare menar Eriksson (2008) att intern 
kommunikation är en nödvändig komponent, vilken kan underlätta i medarbetarnas 
beslutstagande samt minska personalomsättning. Då Handelsbanken har en låg 
personalomsättning, kan en parallell dras till deras omfattande kommunikationssystem, vilket 
bidrar till en medvetenhet hos medarbetarna gällande företagskulturen. Handelsbanken har 
flertalet olika kommunikationsvägar, vilket kan minska risken att någon utesluts från 
informationsdelningen. Därav kan Handelsbanken anses ha en effektiv 
kommunikationsprocess, samt förståelse för vikten av informationsspridning. Gruman och 
Saks (2011) förklarar att en decentraliserad organisations överlevnad är beroende av god 
kommunikation. Då Handelsbanken, vilken är decentraliserad organisation, nått företagsmålet 
varje år sedan Oktogonens grundande visar även detta på bra kommunikation inom 
verksamheten. Således kan Oktogonen fungera som styrverktyg i form av 
kommunikationsmedel inom verksamheten. Cacioppe (1999) förklarar att ett styrverktyg är 
ett kommunikationsmedel, vilket kan användas vid förmedling av företagets värderingar. 
Nilsson et.al. (2010) styrker detta och utvecklar resonemanget att kommunikation bör bidra 
till framgång samt öka medvetenheten kring det gemensamma företagsmålet. H. Enquist 
förklarar att Handelsbanken kan förbättra arbetssättet gällande hur Oktogonens syfte speglas i 
verksamheten genom ständiga diskussioner kring företagsmålet. Detta bör bidra till ökad 
medvetenhet gällande företagsmålet och Oktogonen, då Oktogonen inte är ett självändamål 
utan en del av företagsmålet.  

5.4	  Resultatstyrning	  -‐	  Oktogonen	  

5.4.1	  Funktion	  
T. Bylund menar att Oktogonen inte är ett bonussystem, utan ett vinstandelssystem, vilket 
styrks av Wallander (2005). Oktogonens karaktär kan förklaras utifrån ett 
resultatstyrningsperspektiv, då Oktogonen enligt K. Gårdenfelt samlar all Handelsbankens 
personal kring det gemensamma företagsmålet. Resultatstyrning används av ledningen i 
strävan att samla alla anställda kring företagsmålet, och bör öka prestationen gentemot detta 
mål. En central del är företagskulturen och värderingar (Gruman & Saks, 2011; Merchant & 
Van der Stede, 2007). Handelsbankens kultur speglas i Oktogonen då den är kulturbärande. 
Kulturen grundas i stark tilltro till människan och ansvarstagande på individnivå, vilket har 
resulterat i lika avsättning för alla beroende på anställningstid, oberoende av position.  
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Då företagsmålet är kopplat till Oktogonen, menar respondenterna att detta ger en långsiktig 
trygghet i anställningen (T. Bylund; K. Gårdenfelt; E. Persson, personlig kommunikation, 7 
mars, 11 mars, 18 februari, 2014). C. Skog utvecklar detta och förklarar att Handelsbankens 
företagsmål är realistiskt och uppnåbart. Detta menar Merchant och Van der Stede (2007) är 
en viktig parameter i ett välfungerande resultatstyrningssystem, då medarbetarna även kan bli 
motiverade av möjligheten att se hur deras prestation påverkar. I Handelsbanken bidrar 
Oktogonen till att motivera och stimulera medarbetare (T. Bylund; J. Carlson; H. Enquist; C. 
Skog; G. Pelvén; E. Persson, personlig kommunikation, 7 mars, 28 mars, 18 februari, 2014) 
Detta kan bero på det klart tydliga, väldefinierade samt uppnåbara företagsmålet. Vidare kan 
Oktogonen till viss del bidra till låg personalomsättning i form av trogna medarbetare samt en 
vilja att arbeta kvar i banken, då de får ta del av vinsten, vilket Andersson och Bratteberg 
(2000) menar är funktionen med vinstandelsstiftelser. H. Enquist förklarar att Handelsbanken 
är personalägt genom Oktogonen, vilket resulterar i att personalen arbetar hårt för Oktogonen. 
Detta innebär även att personalen arbetar hårt för banken. D’Art och Turner (2004) menar att 
vinstdelning kan användas i försök att förbättra en organisations lönsamhet, och menar vidare 
att det finns positiva samband mellan delägarskap och ökad lönsamhet samt mellan 
vinstdelning och produktivitet. Detta samband är enligt D’Art och Turner (2004) dock ej 
konstaterat. Då medarbetarna genom Oktogonen känner samhörighet, gemenskap och en 
tävlingsinstinkt, kan Oktogonen vara en bidragande faktor till att Handelsbanken varje år nått 
företagsmålet sedan Oktogonens grundande. Genom detta påvisar Handelsbanken att 
sambandet kan existera. Andra bakomliggande faktorer kan förekomma som inte påvisats av 
det empiriska materialet för denna studie.  
 
Oktogonen kan liknas vid de tre kategorier D’Art och Turners (2004) nämner: sofistikerat 
tillvägagångssätt, kostnadsfördel samt enhetligt tillvägagångssätt. Då Oktogonens utdelning 
består av aktieandelar och baseras på varje medarbetares anställningstid samt ämnar till att 
skapa samhörighet, kan en parallell dras till det sofistikerade tillvägagångssättet. Skillnaden 
finnes i att Oktogonens utdelning ej baseras på den anställdes lön. Då Handelsbanken arbetar 
kostnadseffektivt skulle även Oktogonen kunna liknas vid kategorin kostnadsfördelar, då det 
är ett kostnadssubstitut till pension. Den sista kategoriseringen kan liknas vid Handelsbankens 
decentraliserade arbetssätt, där varje kontor fungerar som en egen enhet. D’Art och Turner 
(2004) menar att detta tillvägagångssätt används för att behålla kompetent personal, vilket 
skulle kunna kopplas till Handelsbankens låga personalomsättning. I det empiriska materialet 
framgår det att Oktogonen är en funktion i en ”ekonomisk spiral”. Detta då Oktogonen gynnar 
alla involverade i processen. Om företagsmålet uppnås, sker avsättning till Oktogonen. Detta 
gynnar medarbetare, i form av aktieandelar och delägarskap i verksamheten. Detta kan även 
motivera medarbetarna att prestera bättre gentemot företagsmålet. Avsättningen gynnar även 
Handelsbanken då det innebär att företagsmålet blivit uppnått. Ägarna gynnas då Oktogonen 
placerar kapitalet i Handelsbanken, vilket kan leda till ökad aktiekurs. Dessa led skapar en 
”ekonomisk spiral”, vilken har varit framgångsrik sedan Oktogonens grundande. Detta kan 
kopplas till C. Skogs uttalande om att Oktogonens existens föder allt som är gott, och främjar 
alla involverade på olika sätt.  

5.4.2	  Avsikt	  
T. Bylund och H. Enquist anser att Oktogonens ursprungliga avsikt är delägarskap. Enligt 
Wallander (2005) är syftet med Oktogonen ett kollektivt ägande, större inflytande för 
personalen samt långsiktighet. Allt detta är en konsekvens av medarbetarnas betydelse i 
Handelsbanken. Genom det empiriskt insamlade materialet framgår det att respondenterna har 
olika, men sammanhängande resonemang gällande Oktogonens avsikt. Tilltro till människan, 
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solidariskt ansvar, lika värde, samla alla kring samma mål, bidragande till stark 
företagskultur, pensionssparande samt kollektivt ägande är de områden respondenterna berör. 
Dessa resonemang kan grundas i Wallanders tro på människan och den enskilda individen. 
Antagandet baseras på det faktum att Wallanders värderingar och filosofier präglar 
Handelsbanken än idag. Respondenternas uttalande gällande Oktogonens avsikt kan 
återfinnas i Wallanders grundläggande tankar kring varför Oktogonen grundades. Andersson 
och Bratteberg (2000) menar att syftet med vinstdelning är att personalen skall få ta del av 
vinsten. Oktogonen blir således ett välutvecklat vinstandelssystem som syftar till ytterligare 
faktorer enligt ovan, där den grundläggande avsikten lever kvar än idag.  
 
Genom det empiriskt insamlade materialet framgår det att alla respondenter anser att avsikten 
med Oktogonen är detsamma idag som vid grundandet. Dock visar denna studie att 
medarbetare genom Oktogonen blir motiverade i arbetet. Således är den grundläggande 
avsikten med Oktogonen konstant än idag, däremot har avsikten, ur respondenternas 
synvinkel, utvecklats till att även skapa motivation. Denna utveckling kan ha förstärkt 
Handelsbankens centrala värderingar.  
 
H. Enquist och C. Skog förklarar vidare att Oktogonen kan ses som en skälighetsprincip. 
Även detta synsätt på Oktogonen kan sättas i förhållande till Wallanders tro i att medarbetare 
presterar efter full potential och således förtjänar alla likvärdig uppskattning oberoende av 
position. Genom detta långsiktiga pensionssparande, samt det faktum att Oktogonen är 
personalägt, medför inte detta att personalen kan sluta prestera. T. Bylund förklarar att då 
Handelsbankens aktiekurs stiger, kan även andelarna i Oktogonen stiga, då majoriteten av 
Oktogonens kapital är placerat i Handelsbanken. Den ekonomiska spiralen visas även här, då 
Handelsbankens aktiekurs delvis är beroende av Oktogonens kapital, och avsättning till 
Oktogonen är beroende av att Handelsbankens företagsmål uppnås. Handelsbankens kultur, 
Oktogonen samt Handelsbankens företagsmål är således sammansvetsade i strävan att uppnå 
framgång.  

5.5	  Svenska	  Handelsbanken	  
Enligt H. Enquist förändrade Wallander Handelsbankens företagsmål och sätt att arbeta. Den 
största förändringen var decentraliseringen. Förändringen inom organisationen medförde en 
ny kultur och nya värderingar, vilka reflekteras i Mål & Medel (K. Gårdenfelt; G. Pelvén, 
personlig kommunikation, 11 mars, 18 februari, 2014; Lindsay & Libby, 2007). 
Kontorscheferna arbetar aktivt med Mål & Medel vilket Lindsay och Libby (2007) menar bör 
prägla verksamheten. Alla respondenter på kontorsnivå anser att Wallanders filosofier präglar 
Handelsbankens arbetssätt än idag. De mest centrala filosofierna är decentralisering, 
kostnadsminimering samt synsättet att kontoret är banken, vilket innebär att varje kontor 
bedrivs som ett självständigt företag. Wallander förändrade företagsmålet, vilka alla 
medarbetare, enligt H. Enquist, är medvetna om. C. Skog utvecklar vidare och menar att en 
viktig faktor inom organisationen är tilltron till medarbetarna, vilket möjliggör 
ansvarstagande. Handelsbankens låga personalomsättning, satt i perspektiv till andra svenska 
storbanker, skulle kunna förklaras av dessa faktorer. Det empiriska materialet har 
genomgående påvisat att Oktogonen, företagskultur, värderingar samt arbetssätt tillsammans 
bidragit till att kompetent personal vill arbeta kvar på Handelsbanken. Det finns dock inga 
konkreta bevis för att Oktogonen kombinerat med tidigare nämnda faktorer bidrar till en låg 
personalomsättning. Däremot har det empiriska materialet för denna studie, satt i relation till 
den teoretiska referensramen, antytt detta. Ovan presenterade faktorer är delkomponenter i 
den tidigare nämnda ekonomiska spiralen, där Oktogonen sammansvetsar och kan kopplas till 
dessa komponenter. 	  
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6.	  Slutsats	  
  

 detta kapitel presenteras tre konkreta slutsatser för denna studie. Den första slutsatsen 
baseras på Oktogonens funktion i verksamheten. Den andra slutsatsen behandlar 
Oktogonens avsikt varav den tredje består av en egenkonstruerad modell, vilken förklarar 

Oktogonen vid en ekonomisk spiral. 
	  
	  
Syftet för denna studie var att redogöra för hur Oktogonen i Handelsbanken är utformad samt 
att öka förståelsen för dess egentliga avsikt. Studien syftade även till att analysera och 
beskriva hur Oktogonens avsikt uppfattas på de olika organisatoriska nivåerna, samt om det 
har någon påverkan på medarbetares arbete gentemot företagets lönsamhet. Diskussion 
gällande Oktogonen resulterade i följande problemformulering: Vilken funktion har 
Oktogonen i Handelsbanken och vad är dess avsikt i verksamheten?  
 
1. Oktogonen fungerar som ett styrverktyg i Handelsbankens process att nå 
företagsmålet.  
Av genomförd analys av den teoretiska referensramen samt det empiriskt insamlade 
materialet framgår det att Oktogonen fungerar som ett styrverktyg i verksamheten. Oktogonen 
fungerar som ett styrverktyg på tre olika sätt; som kommunikationsmedel i verksamheten, 
som ett mjukt styrmedel i form av företagskulturen samt som ett formellt styrmedel i form av 
prestationsmätning. Genom Oktogonen som ett styrverktyg i form av kommunikationsmedel 
möjliggör Handelsbanken förmedling av verksamhetens centrala värderingar, kultur och 
företagsmål. Då Oktogonen är kulturbärande och ökar medvetenheten kring Handelsbankens 
starka företagskultur används den som ett mjukt styrverktyg genom att framhäva kulturen och 
således få medarbetarna att känna delaktighet. Oktogonen fungerar även som ett verktyg för 
prestationsmätning, vilket grundas i Handelsbankens strategier gällande decentralisering och 
kostnadsmedvetenhet. Oktogonen, kombinerat med dessa strategier, är således ett styrverktyg 
i processen att nå företagsmålet. Genom prestationsmätningen motiveras medarbetarna då de 
kan följa hur deras prestation påverkar företagets lönsamhet. Medarbetarna får information 
om avsättning och andelsinnehav i Oktogonen, och kan därav känna att deras prestation 
bidragit. En kombination av Oktogonens tre styrfunktioner medför även en känsla av 
samhörighet, gemenskap och tävlingsinstinkt bland medarbetarna. Således kan Oktogonens 
funktion vara en bidragande faktor till att Handelsbankens företagsmål uppnåtts varje år sedan 
Oktogonens grundande.  
 
Då ett belöningssystems grundläggande syfte är att motivera medarbetare inom en 
organisation kan Oktogonen liknas vid detta. Oktogonen fungerar likvärdigt som ett 
belöningssystem, gällande påverkan på medarbetare. Däremot gör Oktogonens långsiktighet 
och uppbyggnad i form av en vinstandelsstiftelse att den ej klassas som ett belöningssystem, 
även om dess likheter gällande motivation, delägarskap och sammanhållning av verksamheten 
är slående lika. Oktogonens funktion är således ett styrverktyg för att nå företagsmålet.  
 
2. Oktogonens avsikt grundas i kollektivt ägande och långsiktighet.  
Genom analys av det empiriska materialet för denna studie framgår det att Oktogonens avsikt 
är kollektivt ägande och långsiktighet. Enligt den teoretiska referensramen var detta 
Oktogonens ursprungliga avsikt, vilket betyder att Oktogonens avsikt ej har förändrats över 
tid, däremot har den utvecklats då den nu även fungerar som en motivationsfaktor gentemot 
de anställda. Det kollektiva ägandet bidrar till större inflytande för personalen, vilket 
resulterat i att medarbetarna är medvetna om hur värdefulla de är för verksamheten. 

I 
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Handelsbanken är således delvis personalägt genom Oktogonen. Det kollektiva ägandet har 
även ökat medvetenheten gällande det gemensamma företagsmålet samt bidragit till att stärka 
företagskulturen.  
 
Analys av det empiriska materialet visar även att Oktogonens avsikt grundas i långsiktighet. 
En viktig komponent i långsiktigheten är att det avsatta kapitalet förvaltas tills den anställde 
fyllt 60 år. En parameter starkt kopplat till ovan nämnda är den låga personalomsättningen. 
Det finns inga konkreta bevis på att den låga personalomsättningen beror på kulturen, 
Oktogonen eller långsiktigheten, men analysen för denna studie påvisar ett samband. Den 
effektiva kommunikationsprocessen inom Handelsbanken har bidragit till att Oktogonens 
avsikt tydligt förmedlats till alla delar inom organisationen. Detta, kombinerat med 
kommunikationen gällande det kollektiva ägandet, har ökat medvetenheten bland personalen 
beträffande företagsmålet. Slutligen är kostnadsmedvetenheten en viktig parameter kopplat 
till långsiktigheten, då kostnadsmedvetenheten kan öka möjligheten för avsättning till 
Oktogonen, och avsättningarna är långsiktiga, finns det ett tydligt samband mellan dessa 
parametrar. Denna form av långsiktighet bidrar till minskade kostnader och således högre 
räntabilitet, vilket ökar möjligheterna att uppnå företagsmålet.   
	  
3. Oktogonens funktion och avsikt verkar tillsammans som en ekonomisk spiral, vilken 
sammanväver verksamhetens centrala komponenter i processen att nå det uppsatta 
företagsmålet.  
Analyserad empiri med tillämpning av den teoretiska referensramen har resulterat i en 
egenkonstruerad modell vilken visar kopplingen mellan de viktigaste parametrarna inom 
Handelsbanken, där Oktogonen utgör kärnan. Denna modell har namngivits ”ekonomisk 
spiral”.  
 
 

 
 

	  6.1	  Figur	  1.  
Egenkonstruerad modell av den ekonomiska spiralen (Green & Rosenblad-Grönlund, 2014).  

 
Den ekonomiska spiralens utgångspunkt är Oktogonen, vilken visar kopplingen mellan de 
centrala delarna inom Handelsbanken. En av Oktogonens avsikter är kollektivt ägande, vilket 
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grundas i Wallanders syn på människan och tron på att individen presterar utefter full 
förmåga. Medarbetarnas medvetenhet om deras betydelse, i kombination med att de genom 
det kollektiva ägandet har en röst, bidrar till att de presterar på bästa sätt gentemot 
Handelsbankens företagsmål. Företagsmålet grundas i högre lönsamhet än likvärdiga banker, 
vilket Handelsbanken arbetar mot genom kostnadseffektivitet. Personalen är således 
medveten om att kostnaderna är en central del i strävan att nå företagsmålet. Uppfylls målet 
resulterar det i en avsättning till Oktogonen. Större delen av avsättningen placeras i 
Handelsbankens aktier, vilket betyder att det är av vikt att personalen ständigt strävar efter att 
uppnå målet, då värdet på Handelsbankens aktier påverkas av det redovisade resultat. Genom 
den effektiva kommunikationsprocessen är personalen medveten om deras andelar i 
Oktogonen. En avsättning resulterar således i motiverade och lojala medarbetare, där viljan 
att prestera fortlever, vilket ger verksamheten den långsiktighet Oktogonen grundas i. Denna 
långsiktighet ger kapitalet i Oktogonen möjlighet att växa. Företagskulturen, vilken grundas i 
decentralisering, är beroende av motiverade och ansvarstagande medarbetare vilka är 
medvetna om långsiktigheten som präglar Handelsbanken. Därav är långsiktigheten i 
verksamheten av vikt för kulturen. Vidare är Oktogonen, vilket analysen i denna studie visar, 
kulturbärande. Således är företagskulturen starkt kopplat till det kollektiva ägandet, då 
kulturen även grundas i en tilltro till människan.  
 
Förutsättningen för framgång beror således på att alla komponenterna i den ekonomiska 
spiralen samverkar effektivt. I detta fall resulterar det i en positiv påverkan på verksamhetens 
lönsamhet. Det kan då konstateras att Oktogonen har en indirekt påverkan på Handelsbankens 
lönsamhet, genom den ekonomiska spiralen.  

6.2	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  
Efter att ha genomfört denna studie framkom det att Oktogonen kan vara en bidragande faktor 
till den relativt låga personalomsättning i Handelsbanken. Vidare forskning kan då behandla 
vad en ännu lägre personalomsättning skulle innebära för företaget. Vilka negativa samt 
positiva konsekvenser kan detta medföra för verksamhetens fortsatta utveckling? Kan en 
väldigt låg personalomsättning stoppa kunskapsutveckling och utbyte i ett företag?  
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8.	  Bilagor	  

Bilaga	  1	  Intervjuguide	  Medarbetare	  -‐	  Kontorschef	  
 
Bakgrund 

• Beskriv lite kort om vad din befattning innebär, arbetsuppgifter etc.? 
• Hur länge har du varit anställd i Handelsbanken? 

 
Wallander 

• Hur genomsyrat anser du att Wallanders filosofier är idag? D.v.s. hur präglas ni av 
hans synsätt på verksamheten och människan i ert arbete? 

 
Kultur 

• Beskriv kulturen på din arbetsplats. Vilket övergripande tänk, värderingar eller 
förhållningssätt anser du att Handelsbanken präglas av? 

• På vilket sätt tror du att Oktogonen påverkar arbetsmiljön och kulturen inom 
Handelsbanken? Hur? 

 
Oktogonens funktion 

• Vad är din generella uppfattning av Oktogonen? (första du tänker) 
• Hur är Oktogonen uppbyggd? 
• Varför finns Oktogonen? 
• Vad anser du att dess funktion i verksamheten är?  
• Hur påverkar Oktogonen dig i ditt långsiktiga arbete? (har den någon effekt, vilken?) 
• Anser du att Oktogonen ökat din motivation i ditt arbete? Hur? 

 
Oktogonens syfte? 

• Vad är syftet med Oktogonen? 
• Hur anser du att syftet speglas i verksamheten? (Nås budskapet ut till de anställda?) 
• Tror du att syftet uppfattas på det sätt som det var menat från början? 
• Hur tror du att syftet förändrats över tiden? 
• Tror du att Oktogonen kan vara en faktor till att personer vill arbeta/arbeta kvar inom 

Handelsbanken? Hur? 
• På vilket sätt tror du arbetsprestationen bland anställda kan påverkas av Oktogonen? 

 
Belöningssystem 

• Vad är din definition av ett belöningssystem, i affärsvärlden? 
• Vad är din definition av ett belöningssystem, inom banksektorn? 

 
Avslutning 

• Vad anser du om att utbetalning sker först efter pension? 
• Anser du att det finns någon negativ aspekt med Oktogonen? Vilken? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga? 
• Har du några frågor till oss? 
• Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare funderingar eller frågor? 
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Bilaga	  2	  Intervjuguide	  Medarbetare	  
 
Bakgrund 

• Beskriv lite kort om vad din befattning innebär, arbetsuppgifter etc.? 
• Hur länge har du varit anställd i Handlsbanken? 

 
Wallander 

• Wallander som införde och grundade Oktogonen, samt den budgetlösa verksamheten, 
värderar människan högt och ansåg att en individ som gör sitt bästa förtjänar 
uppskattning. Märker du detta på ditt jobb? 

• Hur genomsyrat anser du att Wallanders filosofier är i Handelsbanken idag? D.v.s. hur 
präglas ni av hans synsätt på verksamheten och människan i ert arbete? 

 
Kultur 

• Beskriv kulturen på din arbetsplats. Vilket övergripande tänk, värderingar eller 
förhållningssätt anser du att Handelsbanken präglas av? 

• På vilket sätt tror du att Oktogonen påverkar arbetsmiljön och kulturen inom 
Handelsbanken? Hur? 

 
Oktogonens funktion 

• Vad är din generella uppfattning av Oktogonen? (första du tänker) 
• Hur uppfattar du att Oktogonen är uppbyggd? 
• Varför tror du att Oktogonen finns? 
• Vad anser du att dess funktion i verksamheten är?  
• Hur påverkar Oktogonen dig i ditt långsiktiga arbete? (har den någon effekt, vilken?) 
• Anser du att Oktogonen ökat din motivation i ditt arbete? Hur? 

 
Oktogonens syfte? 

• Vad tror du att syftet med Oktogonen är? 
• Hur anser du att syftet speglas i verksamheten?  
• Tror du att syftet uppfattas på det sätt som det var menat från början? 
• Hur tror du att syftet förändrats över tiden? 
• Tror du att Oktogonen kan vara en faktor till att personer vill arbeta/arbeta kvar inom 

Handelsbanken? Hur? 
• På vilket sätt tror du arbetsprestationen bland anställda kan påverkas av Oktogonen? 

 
Belöningssystem 

• Vad är din definition av ett belöningssystem inom banksektorn? 
 
Avslutning 

• Vad anser du om att utbetalning sker först efter pension? 
• Anser du att det finns någon negativ aspekt med Oktogonen? Vilken? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga? 
• Har du några frågor till oss? 
• Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare funderingar eller frågor? 
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Bilaga	  3	  Intervjuguide	  Tommy	  Bylund,	  Ordförande	  Oktogonen.	  	  
Telefonintervju 
 
Bakgrund 

• Hur länge har du varit ordförande för Oktogonen? 
• Beskriv lite kort om vad din befattning som ordförande innebär, arbetsuppgifter etc.? 

 
Kultur 

• Skulle du vilja beskriva vilka övergripande värderingar och förhållningssätt 
Handelsbanken präglas av? 

• På vilket sätt tror du att Oktogonen påverkar arbetsmiljön och kulturen inom 
Handelsbanken? 

 
Wallander 

• Hur genomsyrat anser du att Wallanders filosofier är idag? D.v.s. hur präglas ni av 
hans synsätt på verksamheten och människan i ert arbete? 

 
Oktogonens funktion 

• Vill du kortfattat förklara hur Oktogonen är uppbyggd? 
• Vad anser du vara den bidragande faktorn till att Oktogonen lever kvar än idag? 
• Vad är Oktogonens funktion i verksamheten? 
• Har Oktogonen några effekter på verksamheten och personalen? I form av lönsamhet 

och prestation. 
• För vem är Oktogonen av störst vikt? D.v.s. ger värdesystemet mer värde för personal, 

kunder, styrelse, aktieägare etc.? 
• Vilka för- och nackdelar bidrar Oktogonen med till verksamheten? 

 
Oktogonens syfte? 

• Av vilken anledning finns Oktogonen? 
• Vad var Oktogonens ursprungliga syfte? 
• Har syftet förändrats över tiden? Hur? 
• På vilket sätt speglas Oktogonens syfte i verksamheten idag? 
• Tror du att syftet bland medarbetare uppfattas på det sätt som det var menat från 

början? 
• Hur ser kommunikationen med medarbetare ut gällande Oktogonens syfte och 

funktion? 
• Tror du att Oktogonen kan uppfattas som ett belöningssystem inom verksamheten? 

Varför? 
 

Oktogonen generellt 
• Anser du att du och Wallander delar åsikter gällande Oktogonens syfte och funktion?  
• Har du genom Oktogonens utveckling över tid sett ytterligare långsiktiga fördelar, 

som inte påvisats i tidigt stadie? 
 
Avslutning 

• Anser du att det finns områden gällande Oktogonen som skulle kunna förbättras? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga? 
• Har du några frågor till oss? 
• Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare funderingar eller frågor? 
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Bilaga	  4	  Intervjuguide	  Helena	  Enquist,	  Sekreterare	  Oktogonen	  	  
 
Bakgrund 

• Hur länge har du varit sekreterare för Oktogonen? 
• Beskriv lite kort om vad din befattning som sekreterare för oktogonen innebär, 

arbetsuppgifter etc.? (Vad skiljer ditt och Tommys arbete åt?) 
 
Kultur 

• Skulle du vilja beskriva vilka övergripande värderingar och förhållningssätt 
Handelsbanken präglas av? 

• På vilket sätt tror du att Oktogonen påverkar arbetsmiljön och kulturen inom 
Handelsbanken? 

 
Wallander 

• Hur genomsyrat anser du att Wallanders filosofier är idag? D.v.s. hur präglas ni av 
hans synsätt på verksamheten och människan i ert arbete? 

 
Oktogonens funktion 

• Vill du kortfattat förklara hur Oktogonen är uppbyggd? 
• Vad anser du vara den bidragande faktorn till att Oktogonen lever kvar än idag? 
• Vad anser du att Oktogonens funktion i verksamheten är? 
• Har Oktogonen några effekter på verksamheten och personalen? I form av lönsamhet 

och prestation. 
• För vem är Oktogonen av störst vikt? D.v.s. ger värdesystemet mer värde för personal, 

kunder, styrelse etc.? 
• Vilka för- och nackdelar bidrar Oktogonen med till verksamheten? 

 
Oktogonens syfte? 

• Av vilken anledning finns Oktogonen? 
• Vad var Oktogonens ursprungliga syfte? 
• Har syftet förändrats över tiden? 
• På vilket sätt speglas Oktogonens syfte i verksamheten idag? 
• Tror du att syftet bland medarbetare uppfattas på det sätt som det var menat från 

början? 
• Tror du att Oktogonen kan uppfattas som ett belöningssystem inom verksamheten? 

Varför? 
 

Oktogonen generellt 
• Har du genom Oktogonens utveckling över tid sett ytterligare långsiktiga fördelar, 

som inte påvisats i tidigt stadie? 
• Hur ser kommunikationen med medarbetare ut gällande Oktogonens syfte och 

funktion? 
• Hur skulle Oktogonens syfte vidare kunna kommuniceras ut i verksamheten?  

 
Avslutning 

• Anser du att det finns områden gällande Oktogonen som skulle kunna förbättras? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga? 
• Har du några frågor till oss? 
• Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare funderingar eller frågor? 
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Bilaga	  5	  Intervjuguide	  Charlotte	  Skoog,	  Styrelseledamot	  Svenska	  Handelsbanken	  
Bakgrund 

• Hur länge har du varit styrelseledamot? 
• Beskriv lite kort om vad din befattning i styrelsen innebär, arbetsuppgifter etc.? 

 
Oktogonen generellt 

• Hur arbetar ni i styrelsen med Oktogonen? Dvs, När i ert arbete diskuteras frågor 
kring Oktogonen, samt hur aktiv är styrelsen gällande Oktogonen? 

 
Kultur 

• Skulle du vilja beskriva vilka övergripande värderingar och förhållningssätt 
Handelsbanken präglas av? 

• På vilket sätt tror du att Oktogonen påverkar arbetsmiljön och kulturen inom 
Handelsbanken? 

 
Wallander 

• Hur genomsyrat anser du att Wallanders filosofier är idag? D.v.s. hur präglas banken 
av hans synsätt på verksamheten och människan? 

 
Oktogonens funktion 

• Vill du kortfattat förklara hur Oktogonen är uppbyggd? 
• Vad anser du vara den bidragande faktorn till att Oktogonen lever kvar än idag? 
• Vad är Oktogonens funktion i verksamheten? 
• Har Oktogonen några effekter på verksamheten och personalen? I form av lönsamhet 

och prestation. 
• För vem är Oktogonen av störst vikt? D.v.s. ger värdesystemet mer värde för personal, 

kunder, styrelse, aktieägare etc.? 
• Vilka för- och nackdelar bidrar Oktogonen med till verksamheten? 

 
Oktogonens syfte? 

• Av vilken anledning finns Oktogonen? 
• Vad var Oktogonens ursprungliga syfte? 
• Har syftet förändrats över tiden? Hur? 
• På vilket sätt speglas Oktogonens syfte i verksamheten idag? 
• Tror du att syftet bland medarbetare uppfattas på det sätt som det var menat från 

början? 
• Hur ser kommunikationen med medarbetare ut gällande Oktogonens syfte och 

funktion? 
• Tror du att Oktogonen kan uppfattas som ett belöningssystem inom verksamheten? 

Varför? 
• Har du genom Oktogonens utveckling över tid sett ytterligare långsiktiga fördelar, 

som inte påvisats i tidigt stadie? 
 

Avslutning 
• Anser du att det finns områden gällande Oktogonen som skulle kunna förbättras? 
• Finns det något du skulle vilja tillägga? 
• Har du några frågor till oss? 
• Får vi lov att återkomma om vi skulle ha ytterligare funderingar eller frågor? 
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Bilaga	  6	  Intervjuguide	  kopplat	  till	  empiriska	  rubriker	  	  
	  
 
Här presenteras intervjuguidens kategoriseringar kopplat till de empiriska avsnitt de berör.  
	  
Kategorier Intervjuguide Rubriker empiri 
Bakgrund Presentation respondenter 
Wallander Ekonomistyrning 
  Svenska Handelsbanken 
Kultur Ekonomistyrning 
  Svenska Handelsbanken 
  Resultatstyrning - Oktogonen 
Oktogonens funktion Ekonomistyrning 
  Resultatstyrning - Oktogonen 
Oktogonens syfte Resultatstyrning - Oktogonen 
  Strategisk kommunikation 
Oktogonen generellt Ekonomistyrning 
  Strategisk kommunikation 
  Resultatstyrning - Oktogonen 
Belöningssystem Belöningssystem 
  Ekonomistyrning 
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9.	  Appendix	  

Appendix	  1	  Intervjuunderlag	  Tommy	  Bylund,	  Helena	  Enquist	  och	  Charlotte	  Skoog	  
	  
Centrala ämnen som kommer behandlas under intervjun: 

• Oktogonens uppbyggnad 
• Oktogonens ursprungliga syfte 
• Eventuell förändring av syftet över tid 
• Oktogonens syfte speglat i verksamheten 
• Oktogonens funktion i verksamheten 
• Oktogonens möjliga effekter på verksamheten och personal 
• Värdesystem – mest värde för vem? (personal, styrelse, kunder etcetera) 
• Av vilken anledning finns Oktogonen?  
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