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SAMMANFATTNING 

 
Examensarbetets titel: Vinstandelsstiftelsers påverkan på organisationsattraktivitet 
- En studie om sambandet inom Svenska Handelsbanken 
 
Seminariedatum: 2019-01-17 
 
Ämne/kurs:  FEKH19, Examensarbete i Strategic management. Kandidatnivå, 15 HP. 
 
Författare:  Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström 
 
Handledare: Merle Jacob 
 
Fem nyckelord: Vinstandelsstiftelse, Oktogonen, Målsättningsteori, Förväntansteori,      
Organisationsattraktivitet. 
 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ett incitamentsprogram kan påverka            
humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations organisationsattraktivitet.  
 
Metod: Studien är en kvantitativ undersökning med deduktiv ansats. Data samlades in genom             
att ett webbaserat frågeformulär sändes ut till medarbetare på Svenska Handelsbanken.           
Enkätsvaren användes sedan för att mäta faktorerna motivation, lojalitet och          
organisationsattraktivitet. Statistiska analyser genomfördes i SPSS. 
 
Teoretiska perspektiv: Studiens utgångspunkt ligger i förväntansteorin, målsättningsteorin        
och agentteorin. Förväntansteorin förklarar att en mindre attraktiv och sannolik belöning           
leder till en lägre ansträngningsnivå. Målsättningsteorin kompletterar denna genom att          
beskriva ytterligare fyra kriterier för att en anställd ska vara motiverad. Agentteorin förklarar             
att orsaken till implementeringen av incitamentsprogram är för att målkongruens mellan           
agent och principal ska kunna uppnås. 
 
Empiri: Studiens empiriska objekt är Svenska Handelsbankens vinstandelsstiftelse        
Oktogonen. Ett webbaserat formulär sändes ut till 500 anställda på 21 olika kontor i södra               
Sverige. Av dessa erhölls 193 fullständiga svar vilka utgjorde studiens primärdata. 
 
Resultat: Resultatet visade på en signifikant skillnad mellan olika respondentgrupper vad           
gäller Oktogonens påverkan på arbetsmotivation och lojalitet. Överlag har Oktogonen ingen           
stor påverkan på variablerna motivation och lojalitet, men påverkar direkt eller indirekt de             
båda positivt. Vidare gynnas organisationsattraktiviteten av detta då medarbetare speglar          
detta utåt och vilket kan medföra ett positivt rykte. 
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ABSTRACT 

Title: Profit-sharing foundations’ impact on organizational attractiveness 
- A study on the relationship within Svenska Handelsbanken 
 
Seminar date: 2019-01-17 
 
Course: FEKH19 Business Administration: Bachelor Degree Project in Strategic         
Management, Undergraduate level, 15 University Credits Points  
 
Authors: Caroline Barle, Johanna Delshammar, Julia Hänström 
 
Advisor: Merle Jacob 
 
Five key words: Profit-sharing foundation, The Oktogon, Goal-setting theory, Expectancy          
theory, Organizational attractiveness. 
 
Purpose: The purpose of this study is to examine how an incentive program can affect               
human capital in a company, and how this affect the organizational attractiveness.  
 
Methodology: The study is based on a quantitative study with a deductive approach. Data              
were collected through a web-based questionnaire sent to employees at Svenska           
Handelsbanken. The responses were then used to measure the variables of motivation, loyalty             
and organizational attractiveness. Statistical analyzes were performed in SPSS. 
 
Theoretical perspectives: The expectancy theory explains a less attractive and probable           
reward leads to lead to a lower level of effort. The goal-setting theory complements it by                
describing four additional criterion for an employee to be motivated. The agent theory             
indicates the reason for incentives being implemented to reach target congruence between            
agent and principal. 
 
Empirical foundation: The empirical object of the study is Svenska Handelsbanken's           
profit-sharing foundation Oktogonen. A web-based form was sent to 500 employees at 21             
local branches in southern Sweden. Consequently, 193 complete responses were obtained,           
which constitute the study’s primary data. 
 
Conclusions: The result demonstrates a significant difference between different respondent          
groups regarding the Oktogon's influence on work motivation, loyalty and organizational           
attractiveness. Overall, the Oktogon does not have a major impact on the variables of              
motivation and loyalty, however it either directly or indirectly affects both of them positively.              
Furthermore, the organizational attractiveness is favored as employees can reflect their           
loyalty and motivation outwards, hence influencing the reputation positively. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle förekommer en stor konkurrens mellan företag. Denna konkurrens drivs av             

globalisering, vad gäller bland annat ökad digitalisering och effektivare transport mellan olika            

kontinenter och länder (Konkurrensverket, 2018: 6). Den ökade konkurrensen betyder även           

en ökad risk att företag strävar mot samma eller liknande mål som andra aktörer inom samma                

bransch, då de numera kan ha hela världen som potentiell marknad. Det krävs därför att               

företag skiljer sig från mängden. Ett sätt att göra detta på, är att se sina anställda som en                  

investering snarare än en kostnad som skall minimeras. De anställda kan till exempel bidra              

till ett förbättrat utförande och en ökad effektivitet, vilket gynnar företaget i arbetet mot              

vinstmaximering. (Riley, Michael & Mahoney, 2016) 

 

Något som kan påverka de anställdas motivation till lärande och kunskap, men även bidra till               

en lägre sjukfrånvaro, en lägre personalomsättning och den ökade effektiviteten, är trivseln på             

arbetsplatsen. Om arbetstagarna är tillfreds kan även motivation till att arbeta mot de av              

arbetsgivaren uppsatta målen öka, samt att de upplever en högre grad av motivation i det               

dagliga arbetet. Detta eftersträvas därför av många företag i syfte att förbättra verksamheten.             

(Brezelius & Skärvad, 2000: 291) Vidare är det viktigt att attrahera och därefter bibehålla              

humankapitalet. Med humankapital åsyftas företagets medarbetare, den tid och ansträngning          

som är tillägnad arbetet samt den expertis som kommer ur den ackumulerade erfarenheten.             

När denna resurs särskiljer sig från konkurrerande företag i ovanstående faktorer och tillför             

ytterligare värde för kunden, besitter företaget en viktig tillgång som kan innebära att             

företaget har en konkurrensfördel gentemot företagen på samma marknad. (Besanko,          

Dranove, Shanley & Schaefer, 2013: 136, 295) Barney och Wright (1997: 20-21) menar att              
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det är hanteringen av humankapital som kommer att vara grunden för att nå en långsiktig               

konkurrensfördel i nästa århundrades konkurrensutsatta miljö. På detta sätt kan företaget           

appropriera mer värde relativt dess konkurrenter vilket kan resultera i högre vinst (Besanko et              

al., 2013: 295).  

 

Idag är olika incitamentsprogram ett vedertaget verktyg för att skapa kontroll och säkerställa             

att de anställda utför önskade aktiviteter mot ett mål som gynnar företaget. Genom att              

implementera olika incitamentsprogram motiveras medarbetarna till ett, av chefer eller          

ledning, specifikt beteende. (Besanko et al., 2013: 401) Det finns ett flertal olika incitament              

att införa, där aktierelaterade incitamentsprogram i vilka anställda får möjlighet att ta del av              

ett företags tillväxt i värdepapper i framtiden är ett exempel (Finansdepartementet, 2014: 3).             

En alternativ form är så kallade vinstandelsstiftelser. I en vinstandelsstiftelse förvaltas en del             

av företagets vinst i fonder eller enskilda värdepapper för medarbetarnas räkning. Ofta            

baseras det på att ett vinstkrav uppnås, vartefter en avsättning sker till stiftelsen. Anställda får               

ta del av detta när andelar delas ut till stiftelsens medlemmar. Syftet med denna typ av                 

incitamentsprogram är ofta att belöna personalen för deras arbetsinsatser och på så vis             

motivera och engagera de anställda. (Statskontoret, 2000: 7-8) Dessa vinstandelsstiftelser är           

en form av resultatstyrning, med vilket menas att de är ett styrningssystem med internt fokus.               

Det syftar med andra ord till att medarbetarna utvecklar det beteendet som bäst gynnar              

företaget i dess arbete med värdeappropriering, och därmed vinst, och är vanligast            

förekommande i decentraliserade organisationer där ansvaret är fördelat nedåt och över de            

olika enheterna. (Merchant & Van der Stede, 2007: 25-26) 
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1.2 Problemformulering och syfte  

Incitamentsprogram kan vara en komplex företeelse och implementeringen och bedrivandet          

av dem är ofta inte helt okomplicerat. En arbetstagares prestation kan påverkas av             

slumpmässiga faktorer som är utanför hans eller hennes kontroll samt att prestationen kan             

misslyckas att täcka alla aspekter av ett önskat resultat. (Besanko et al., 2013: 409) Det finns                

dessutom olika perspektiv på huruvida incitamentsprogram verkligen är ett framgångsrikt          

verktyg för att öka medarbetarnas arbetsmotivation. Forskning visar på att dagens yngre            

generation födda från 1980-talet i själva verket inte motiveras av incitamentsprogram, mer            

specifikt vinstandelsstiftelser, på samma sätt som äldre generationer. (Borg & Belanovic,           

2015) Dessutom kan incitamentsprogram som inte är anpassade och utformade efter de            

anställda eller den specifika verksamheten medföra en viss problematik. Att målet inte är             

tydligt kommunicerat eller motsätter sig företagets mål kan bidra till detta, då det skapar              

målkonflikter istället för kongruens. (Merchant & Van der Stede, 2007: 280) Vidare förklarar             

Kessler i John Storeys bok (2001: 214) att individers preferenser ofta är individuella och mot               

detta kan ett generellt utformat incitamentsprogram leda till att vissa individers preferenser            

tillfredsställs medan andras inte berörs av det. Dessutom grundas många incitamentsprogram           

på en grupps prestation snarare än en prestation av den enskilda individen. Detta kan innebära               

att det blir svårt för de anställda att se sitt eget individuella ansvar i hur utfallet blir, det vill                   

säga företagets värdeappropriering och vinstresultat. Det kan även uppstå svårigheter kring           

individens möjlighet att identifiera sig med organisationens och gruppens mål. Det är således             

inte givet att ett incitamentsprogram alltid fungerar som ledningen eller företaget har tänkt             

sig, då olika individers preferenser ofta skiljer sig åt. Detta gäller både motivation till att               

arbeta i företagets intresse och huruvida medarbetaren upplever att det förstärker dess            

upplevda lojalitet gentemot arbetsgivaren. Om ett konkurrerande företag erbjuder mer          
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förmånliga eller passande incitamentsprogram för en individ kan det leda till att denna             

organisationen uppfattas ha en högre organisationsattraktivitet och medarbetare kan därför          

föredra att byta till denna arbetsgivaren.  

 

Mot bakgrund i ovanstående problematik är syftet med denna studie att undersöka hur ett              

incitamentsprogram kan påverka humankapitalet i ett företag, och bidra till en organisations            

organisationsattraktivitet.  

 

För att besvara syftet leder detta fram till studiens frågeställning vilken är följande: 

“På vilket sätt påverkar en vinstandelsstiftelse en organisations anställda i fråga om            

motivation, lojalitet och därmed organisationsattraktivitet? 

 

1.3 Svenska Handelsbanken  

Det skulle kunna sägas att banksektorn i Sverige karaktäriseras av ett flertal aktörer som              

erbjuder liknande tjänster och produkter. Bankerna kan därför upplevas som generiska och            

det kan vara svårt för potentiella medarbetare att särskilja de olika arbetsgivarna åt då de               

flesta banker erbjuder liknande möjligheter. (Liljedahl, 2018) Denna studie observerar          

Svenska Handelsbanken, hädanefter benämnd SHB, som är en framstående aktör inom den            

svenska banksektorn. Banken har haft en stark position på marknaden sedan uppkomsten år             

1871, och antog namnet Svenska Handelsbanken år 1873 i samband med att företaget             

börsnoterades. (Svenska Handelsbanken [SHB], 2018)  

 

Under 2017 bedrev SHB verksamhet i 20 olika länder och hade totalt 11 832 anställda               

(Svenska Handelsbanken [SHB], 2017: 20). SHB är en koncern bestående av 10 olika             
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dotterbolag såsom Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder och Handelsbanken Liv.         

Vidare är organisationen decentraliserad utefter det så kallade “The Handelsbanken Way”.           

Detta innebär att ansvar och beslutsfattande är delegerat till lägre nivåer och att             

handlingsutrymmet för enskilda kontor och anställda inom de olika enheterna är mycket stort,             

och beslut kan därmed fattas snabbt och arbetssättet blir dynamiskt och effektivt. (Wallander,             

2003: 38-39) Detta går hand i hand med bankens värdesättande av långsiktighet och att              

medarbetare ska uppleva att de är delaktiga och engagerade i verksamheten (Wallander,            

2005: 24). Ett exempel på detta är att alla kontorsmedarbetare har en egen beviljningsrätt              

baserad på arbetsuppgift och erfarenhet, vilket innebär att den enskilda individen besitter ett             

stort eget ansvar för att göra framgångsrika affärer. Följaktligen uppmanas medarbetarna till            

att ta ansvar för enskilda affärer och skapa en personlig relation till kunder. För att kontrollera                

anställdas handlingar satsar banken, utöver sitt finansiella kontrollsystem, på         

implementeringen av en stark företagskultur, där man ser på medarbetarna som en viktig             

resurs och som behöver kunna känna sig delaktiga och tillfreds för att kunna prestera i               

företagets intresse. (Friman, 2018)  

 

Genom åren har SHB blivit tilldelat ett flertal priser för att vara den bank som har högst                 

kundnöjdhet. Detta gäller både privatkunder och företagskunder. Utöver bankens         

övergripande lönsamhetsmål - att få högre lönsamhet än genomsnittet för jämförbara banker            

på hemmamarknaderna - vill man även erbjuda företagets aktieägare en långsiktig och hög             

tillväxt. För att infria detta krävs enligt banken en kundnöjdhet som är högre än              

konkurrenternas men även lägre kostnader. När detta lönsamhetsmål uppnåddes år 2017 hade            

det övervunnits i 46 år i rad. (SHB, 2017: 10) Vidare är bankens personalomsättning för 2017                

låg, på endast 3.9 procent för all verksamhet belagd i Sverige (SHB, 2017: 11). I jämförelse                
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hade Swedbank, ytterligare en framstående bank, en personalomsättning på 8,8 procent år            

2017 (Swedbank, 2017: 107).  

  

1.4 Vinstandelsstiftelsen Oktogonen  

Jan Wallander, SHB:s verkställande direktör mellan åren 1970 och 1978, menar i            

redogörelsen Oktogonen under tre decennier (2005: 8, 24), att SHB:s organisation och arbete             

inte handlar om att maximera vinsten genom att med olika motiv försöka pressa de anställda               

till att arbeta så mycket som möjligt till minsta möjliga kostnad. Istället menar Wallander att               

goda resultat kan uppnås när medarbetarna är engagerade och tillfredsställda med sitt arbete.             

Denna värdegrund genomsyrar hela banken och incitamentsprogrammet Oktogonen, en         

vinstandelsstiftelse som grundades av Wallander år 1973 som är uppkallad efter bankens            

symbol. SHB själva uttrycker i 2017 års årsredovisning att “The Oktogonen profit-sharing            

scheme sharpens the employees’ focus on profitability, and is thus a method of reinforcing a               

corporate culture that is characterised by cost-awareness and prudence.” och menar således            

att stiftelsen skapar en koppling till, samt förstärker, företagskulturen som banken satsar på             

för att verksamheten ska bli så effektiv och lönsam som möjligt (SHB, 2017: 50). 

 

Rent praktiskt är det Oktogonens medlemmar, det vill säga bankens anställda, som            

kontrollerar stiftelsen. År 2017 var 98 procent av bankens medarbetare involverade. De år då              

bankens övergripande lönsamhetsmål uppnås avsätts en utdelning till bankens aktieägare och           

till Oktogonen. Följaktligen får de som arbetar inom banken och som omfattas av stiftelsen,              

oavsett position eller anställningsform, en andel av denna utdelning och den är            

proportionerlig mot mängden arbetstimmar som den anställde har arbetat under året. (SHB,            

2017: 13) Med Oktogonen skapas således liknande incitament för samtliga inom banken att             
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arbeta mot det gemensamma lönsamhetsmålet (SHB, 2017: 45). Oktogonens         

placeringsstrategi är långsiktig och medlemmarna får tillgång till sin andel vid 60 års ålder,              

som då ges möjlighet att själv besluta om utdelningen ska erhållas som en klumpsumma eller               

delas upp som ett antal årliga utbetalningar. Genom att stiftelsen investerar i SHB:s aktier får               

företaget långsiktiga delägare som har arbetat inom SHB och besitter stort engagemang och             

kunskap om verksamheten. (SHB, 2017: 87)  

 

Sedan stiftelsen grundades har den haft ett innehav på över tio procent av SHB:s aktier. Detta                

gjorde stiftelsen till SHB:s näst största ägare med näst flest röster under 2017 (SHB, 2017:               

43). Trots att omständigheterna och branschen i vilken banken verkar i har förändrats under              

åren har den överträffat förväntningarna och “Oktogonen har blivit en framgångssaga”. Inte            

bara för att den genererat utdelning och vuxit, utan även för att den har bidragit till bankens                 

synsätt om långsiktighet och om medarbetaren som en värdefull tillgång. (Wallander, 2005:            

8) 

 

2. LITTERATURGENOMGÅNG 

 

2.1 Teorier 

I denna del presenteras och diskuteras studiens relevanta teorier. Inledningsvis presenteras           

förväntansteorin och målsättningsteorin, i vilka studien har sin utgångspunkt. Dessa berör           

motivation till att arbeta och anstränga sig i det dagliga arbetet, vilket kan påverkas av               

incitamentsprogram. Därefter presenteras agentteorin och stewardshipteorin vilka anger        

orsaken till varför olika incitament idag är ett vedertaget verktyg. En diskussion förs även om               
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anledningen till exkluderandet av stewardshipteorin. Slutligen beskrivs skillnader och         

samband mellan teorierna och dess relevans för denna studie.  

 

2.1.1 Förväntansteorin 

Motivation är ett omskrivet fenomen inom forskningen för organisationsbeteende och          

definieras som de faktorer hos en individ som väcker, formar och riktar ett beteende mot               

utsatta mål (Nationalencyklopedin [NE.se]). Motivation kan därmed påverka hur en individ           

beter sig och agerar i olika situationer. Förväntansteorin förklarar detta komplexa beteende            

inom organisationer genom fastställandet att en individs motivation beror på hur mycket            

individen i fråga förväntar sig prestera, samt storleken av den uppskattade belöningen.            

Styrkan i en individs handling beror med andra ord på hur stor förväntan är att handlingen                

kommer att följas av ett visst utfall. Av stor betydelse är sedermera individens egen              

uppfattning om hur tilltalande detta utfall är. För att kunna applicera teorin om förväntningar              

och undersöka en individs motivation är därför förståelsen för individens mål och sambandet             

till dess prestation, resultat, belöning och tillfredsställelse av största vikt. Teorin omfattar            

alltså samspelet mellan individ, omgivning och situation. För att mäta en individs motivation             

till att uppnå ett specifikt mål ligger därför utgångspunkten i de tre faktorerna förväntan, det               

vill säga förväntan om att uppnå önskad prestation vid ansträngning, instrumentalitet vilket            

åsyftar hur stor sannolikhet att prestationen kommer leda till önskat utfall och valens som              

betecknar huruvida det önskade utfallet tilltalar individen. (Vroom, 1965) 

 

Det första samspelet som teorin redogör är mellan individen och dennes förväntan på utfallet              

av en prestation. En individs motivation grundas här i hur hög förväntan är på att en given                 

ansträngning kommer att leda till ett visst önskat utfall. Om en individ bedömer att              
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ansträngningen inte kommer att leda till det önskvärda utfallet kommer individens förväntan            

vara låg och det resulterar i en låg motivation. Sammanfattningsvis är en förutsättning för att               

motivation ska kunna föreligga, att individen besitter en stark tro om att ansträngningen             

kommer leda till det utfallet som eftersträvas. (Reinharth & Wahba, 1975) Därefter belyses             

samspelet mellan prestation och belöning. En individs motivation påverkas sålunda inte           

enbart av utfallet och dess önskvärdhet, utan även av att utfallet ska resultera i en positiv                

belöning. Uppfattningen om huruvida den givna ansträngningen eventuellt kommer resultera          

i en belöning är dock individuellt och grundar sig därför i hur troligt individen uppfattar att                

mottagandet av belöningen är i en given situation och tid. (Hansen, Kanuk, Schiffman,             

Robbins, Judge, 2010) Slutligen berörs samspelet mellan belöning och personliga mål. Vilken            

typ av belöning som anses attraktiv är individuellt och varierar med de individuella behoven,              

personligheten och livssituationen. (Reinharth & Wahba, 1975).  

 

En motsättning till förväntansteorin berör det faktum att den i vissa fall tenderar att              

övervärdera människans rationalitet. Teorin bygger nämligen på ett antagande om att en            

individ kan agera rationellt och är medveten om samtliga handlingsalternativ och deras            

konsekvenser. Trots denna kritik används förväntansteorin i många empiriska exempel och är            

en allmänt vedertagen teori. (Rogelberg, 2007) 

 

2.1.2 Målsättningsteorin  

En teori som kompletterar förväntansteorin och som vidare beskriver motivation är           

målsättningsteorin, som har utformats utifrån Ryans (1970) tanke om att medvetna mål har en              

påverkan på individers prestationer. Idag belyser teorin mer specifikt den psykologiska           

påverkan ett uppsatt mål har på en individ och dennes motivation att prestera i en               
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organisation (Locke & Latham, 2002: 705). Målsättningsteorin beskriver de fyra effekter som            

ett mål har på en individs prestation. Den första effekten berör individers kognitiva beteende,              

då mål kan hjälpa till att rikta uppmärksamhet mot de rätta målrelaterade aktiviteterna och              

bort från mindre relevanta sådana, som till och med även skulle kunna hindra en individ från                

att nå målet. Den andra effekten är den viljekraft som ett mål medför. Forskning visar på att                 

höga mål leder till större ansträngning än lägre mål. Den tredje effekten belyser individens              

uthållighet. När en individ har möjlighet att själv kontrollera den tid som denna lägger på en                

given uppgift, skapas en möjlighet för att arbeta hårdare och mer intensivt när ett högt mål                

uppstår. Slutligen säger den fjärde effekten att mål indirekt kan påverka en individs prestation              

genom att inspirera och stimulera användandet av uppgiftsspecifika kunskaper och strategier.           

(Locke & Latham, 2002: 08) 

 

För att ett uppsatt mål ska resultera i en motiverad individ samt en hög strävan att prestera,                 

förklarar Locke och Latham (2002:08) att det enligt teorin finns fyra kriterier som måste vara               

uppfyllda (se förtydligande ramverk i figur 1 nedan): 

1. Målen måste vara så tydliga som möjligt. Detta gör att medarbetarna förstår vad som              

krävs av dem samt hur deras resultat förväntas vara. 

2. Målen måste ha en bra balans mellan utmanande och realistiska. Det är viktigt att              

medarbetarna upplever på detta sätt för att de ska bli motiverade.  

3. Målen måste accepteras av medarbetarna. Om medarbetare inte accepterar målen eller           

om de inte är villiga att försöka uppnå dem, är det stor riskt för omotiverade anställda. 

4. Målen måste kompletteras med feedback. Om medarbetarna får feedback är det lättare            

för dem att nå målet och bli motiverade.  
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Då teorin till viss grad går emot Vrooms förväntansteori har kritik förekommit mot den. Som               

ovan nämnts säger förväntansteorin att en individs prestation beror på förväntan,           

instrumentalitet och valens. Andra faktorer anses inom förväntansteorin ha lika stor påverkan            

på prestation. Detta går emot målsättningsteorin som skiljer mellan mål som är svåra att              

uppnå och de mål som är lättare att uppnå. Detta problem kan dock undvikas och genom att                 

förväntan inom förväntansteorin delas upp så att de olika målförhållanderna behandlas           

separat i relation till förväntan. (Locke & Latham, 2002: 706).  

 

 

Figur 1: Författarnas egen sammanställning av Målsättningsteorin och de fyra kriterierna 

 

2.1.3 Agentteorin och stewardshipteorin 

Agentteorin avser att förklara de problem som kan uppstå mellan principal och agent när              

principalen har ansvar över agenten och agentens prestation påverkar principalen. Svårigheter           

kan uppkomma då parterna (1) maximerar den egna nyttan och då detta inte överensstämmer              

med den andre partens mål, eller (2) agentens handlingar inte är synliga för principalen och               

att det därför förekommer en så kallad informationsasymmetri, där principalen ofta inte har             

samma insikt i informationen eller agendan som agenten. (Besanko et al., 2013: 402) Teorin              

behandlar framförallt kontrakt och avtal, och visar att kompletta kontrakt kan minska de             

beskrivna meningsskiljaktigheterna som kan uppstå mellan parterna. Fullständiga kontrakt         
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förekommer dock knappt och teorin menar att principalen med hjälp av olika typer av              

incitament ändå kan skapa motivation hos agenten som överensstämmer med principalens           

intresse. Med hjälp av dessa incitament kan mål skapas som agenten måste uppnå för att få ta                 

del av den belöning som det aktuella incitamentsprogrammet medför. (Besanko et al., 2013:             

423) Dessa incitament kan vara både prestationsbaserade, såsom lön, bonus och andra            

kontraktsincitament (Besanko et al., 2013: 404), men kan även involvera yttre omständigheter            

där negativa sådana kan vara risken för att bli avskedad, och positiva sådana kan vara               

möjligheten att bli befordrad (Besanko et, al., 2013: 423, 426). Det kan ibland förekomma              

svårigheter med agentteorin, exempelvis när ett incitament är kopplat till en specifik uppgift             

kan det ta uppmärksamhet från andra viktiga aktiviteter. (Holmström & Milgrom, 1991: 50) 

 

Agentteorin har i många fall kompletterats med Stewardshipteorin, i vilken de anställda            

kallas “stewards”. Dessa har med chefer samstämmiga mål och de arbetar därför med             

kollektiva motiv snarare än individuella. Av denna anledning motiveras en individ enligt            

teorin av inre incitament, såsom den positiva känslan att hjälpa andra. (Martin & Butler,              

2017: 636-637) Inom agentteorin är den högsta möjliga individuella nyttan i fokus medan det              

inom stewardshipteorin är den högsta totala nyttan. En del av kritiken som lyfts angående              

stewardshipteorin är att den inte går att applicera på alla typer av individer. Därför används               

den ofta i kombination med agentteorin då de kompletterar varandra i form av att olika typer                

av preferenser fångas upp av respektive teori. (Davis, Schoorman & Donaldsson, 1997:            

38-39) 

  

Utifrån teorigenomgången drar förväntansteorin sammanfattningsvis slutsatsen att en mindre         

attraktiv och mindre sannolik belöning leder till en lägre motivation medan en mer attraktiv              



 
18 

och mer sannolik belöning leder till motsatsen. Eftersom teorin utforskar hur motivation            

skapas ur medvetna mål anser författarna att denna teori, trots dess kritik, är lämplig att               

använda i studien. Denna studie utgår då från att de anställda beter sig rationellt. Utifrån               

teorins angivna kriterier för att skapa motivation kan SHB:s incitamentsprogram analyseras.           

Vidare utgår agentteorin ifrån individuellt nyttomaximerande och att målbildning mellan          

principal och agent skiljer sig. I teorin används incitament för att överbrygga problemet             

mellan principal och agent vid inkompletta kontrakt, där principalen har möjlighet att styra             

agenten mot önskat mål. Trots att agentteorin främst tillämpas på kontraktsproblem, anses            

den relevant till studiens syfte och frågeställning då den tillför ett motiv till användningen av               

incitament.  

 

Sammanfattningsvis kompletterar förväntansteorin och målsättningsteorin varandra, då       

förväntansteorin förklarar att en belöning måste anses attraktiv för att leda till motivation             

medan målsättningsteorin förklarar under vilka förutsättningar en belöning upplevs attraktiv.          

Vidare kompletterar agentteorin dessa två, då den förklarar orsaken till användningen av            

incitament ur arbetsgivarens synvinkel - att nå målkongruens.  

 

I studien gjordes ett medvetet val att inte inkludera stewardshipteorin då författarna bedömer             

att teorins faktorer på ett tillfredsställande sätt redan täcks in av förväntansteorin. Om en              

individ inte anser att belöningen är attraktiv nog enligt förväntansteorin, leder det inte till en               

högre motivation. Därav kan ett yttre incitament inte anses tillräckligt attraktivt för de som              

föredrar inre incitament såsom tillfredsställelse av att hjälpa andra, och tvärtom. Detta är             

främst det som stewardshipteorin understryker och valet att exkludera teorin gjordes därför. 
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2.2 Begrepp 

I denna del definieras begreppen inom ramen för denna studie. Slutligen redogörs för             

användningen av dem samt dess relevans för studien. 

 

Motivation. Motivation definieras av Pinder (1998: 11) som “en uppsättning av energirika            

krafter som har sitt ursprung både inom och bortom individens varande, att inleda ett              

arbetsrelaterat beteende och för att bestämma dess form, riktning, intensitet och varaktighet”            

och syftar i denna studie på en arbetstagares motivation till att utföra det av chefen eller                

ledningen önskvärda beteendet samt den ansträngning som används till det utförda arbetet.            

Enligt Ryan och Deci (2000) kan motivation vara både explicit och implicit, där implicita              

incitament är mer subjektiva och grundar sig i människans medfödda behov att uppnå till              

exempel självförverkligande medan explicita incitament syftar på den motivation en individ           

besitter för att uppnå ett redan specificerat mål. Vad som motiverar en individ till att prestera                

är med detta antagande väldigt individuellt. Enligt Coleman (2004) riskerar alltså en            

organisation att inte uppnå utsatta mål om anställda skapar olika målbilder till följd av deras               

individuella preferenser.  

 

Locke och Latham (2002) menar att även en organisations uppsatta mål besitter en stor              

inverkan på medarbetares prestation och motivation inom en organisation. Genom att utforma            

mål skapas en möjlighet för individer att realisera och utveckla strategier för att nå dit. Enligt                

målsättningsteorin avser detta både personliga mål och de mål som satts upp för att involvera               

en hel organisation. En anledning till att arbeta mot bestämda mål anses vara att det är                

motiverande och skapar en tillfredsställelse och ytterligare motivation när det nås. Likväl kan             

ett misslyckande ge motsatt effekt och resultera i minskad motivation hos de anställda. 



 
20 

 

Lojalitet. Lojalitet förklaras av Eriksson-Zetterquist som det band en anställd har till sin             

arbetsgivare och den organisation som denne arbetar inom. Dessutom förklarar          

Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre (2015: 127) att en organisation måste sträva mot att             

stärka detta band för få lojala medarbetare som stannar kvar i organisationen. Likt motivation              

är även lojalitet en individuell upplevelse. Det finns ett flertal definitioner på begreppet             

lojalitet och Mowday, Steers, Porter och Boulian (1974) definierar det som styrkan av en              

anställds identifiering med, och tillgivenhet till, organisationens visioner, mål och          

värderingar. Följaktligen förekommer tre faktorer som anställdas lojalitet bygger på: en stark            

igenkänning och acceptans till organisationen, en vilja att anstränga sig för organisationen,            

och en önskan att fortsätta vara anställd i organisationen. Det finns även forskning som              

påvisar att om en anställd har hög lojalitet ökar chansen att denna kommer att arbeta i                

organisationens och principalens intresse och finna arbetstillfredsställelse (Davis, 1997).         

Dessutom är det bevisat att arbetstillfredsställelse hos anställda kan leda till en lägre             

personalomsättning i företaget (Bannister & Griffeth, 1986).  

 

Organisationsattraktivitet. I denna studie syftar organisationsattraktivitet på graden av         

attraktionskraft som företaget har som arbetsgivare hos potentiella anställda. Resultaten från           

en studie som undersöker huruvida “employer branding”, det vill säga arbetet med att             

övertyga omgivningen att företaget är eftersträvansvärt som arbetsgivare, influerar ett          

företags rykte och visar att ett korrekt användande av det kan skapa en konkurrensfördel              

gentemot konkurrenter. Detta beror bland annat på organisationsattraktivitet, vilket åsyftar i           

vilken mån organisationen, som potentiell arbetsgivare, uppfattas som åtråvärd och attraktiv           

för potentiella anställda. Denna organisationsattraktivitet baseras på kompatibiliteten mellan         
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den anställda och organisationen, så kallad “person-organisation fit”, och företagsimage,          

“corporate image”. Författarna menar att ju högre en person associerar sina egna värden,             

behov och personlighet till företagets värderingar, desto troligare är det att de söker sig till att                

få arbeta på det aktuella företaget. (Doubell & Potgieter, 2018: 136-140) Dessutom är             

anställda som upplever hög grad av “Happiness At Work”, definierat som tillfredsställelse i             

arbetet och högt organisatoriskt engagemang, mer benägna att göra ett bra jobb. Denna             

positiva inställning kan bidra till att graden av hur attraktiv organisationen anses vara som              

arbetsgivare för både befintliga och potentiella anställda ökar och omsättningen av personal            

minskar. (De Waal 2018: 124) 

 

Riskaversion. Ett vedertaget antagande är att gemene man är riskavers vilket betyder att de              

flesta individer inte är benägna att ta stor risk utan istället föredrar ett säkert utfall. Om de                 

trots allt tar större risk kräver ofta dessa riskaverta individer att belöningen är större för att                

kompensera för det ökade risktagandet. (Besanko et al., 2013: 410) Forskning utförd av             

Cadsby, Song och Tapon (2016) visade att 16,5 procent av 85 deltagare misslyckades att              

förbättra arbetet under ett incitament baserat på prestation och sannolikheten för detta            

misslyckande ökade med riskavvikelse. Med anledning av detta presterade enligt studien mer            

riskaverta individer bättre under fast lön än vid belöningar baserade på prestation. 

 

I denna studie används begreppet motivation för att undersöka vilka incitament som            

motiverar en anställd att agera utifrån SHB:s mål. Gällande motivation tas både            

grundläggande behov enligt agentteorin upp, till exempel yttre faktorer som att en individ             

motiveras av att arbeta mot ett visst mål för att erhålla en belöning, och inre faktorer såsom                 

inre tillfredsställelse.  
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Begreppet organisatorisk lojalitet har valts att inkluderas i studien då personalomsättningen i            

SHB har varit låg under ett flertal år, och att det finns en koppling mellan lojalitet och                 

målkongruens. Det finns således ett samband mellan agentteorin och lojalitet. I denna studie             

används begreppet för att undersöka ett eventuellt samband mellan incitamentet Oktogonen           

och lojalitet till SHB som arbetsgivare. 

 

Organisationsattraktivitet används i denna studie i syfte att se eventuella samband till            

motivation och lojalitet. Detta då ett företags organisationsattraktivitet kan, mot bakgrund av            

ovan diskussion, bero på faktorer som återfinns hos medarbetarna. En hög           

organisationsattraktivitet kan dessutom bidra till konkurrensfördelar gentemot konkurrenter.        

Dessutom undersöks i denna studie den eventuella påverkan som Oktogonen har på            

organisationsattraktivitet.  

 

Riskaversion används i denna studie för att undersöka om risk har en koppling till studiens               

resultat, då individer anses föredra ett säkrare utfall framför ett riskfyllt. Detta kan påverka              

individers inställning till incitamentsprogram, vars belöning kan uppfattas som osäker.  

 

2.3 Tidigare forskning om vinstandelsstiftelsen Oktogonen 

I denna del redogörs för tidigare forskning som har gjorts om SHB:s vinstandelsstiftelse             

Oktogonen för att visa på relevanta resonemang inför, och vilka ligger till grund för,              

analysen av studiens resultat.  
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Oktogonen tillför, enligt en studie gjord av Karlsson och Jonasson (2011) där anställda på              

SHB i Örebro intervjuades, en medvetenhet om vilka faktorer som är viktiga för banken, det               

vill säga intäkter och kostnader. Studien fastställer även att Oktogonen påverkar           

personalomsättningen på ett positivt sätt då banken kan skilja sig från sina konkurrenter             

genom en bättre belöning, och bibehåller då nyckelkompetens. Det kan även stärka            

gruppnormer i form av kulturell styrning. Genom att det stöttar andra medarbetare kan det              

medföra ett bättre utfall för hela verksamheten och samtidigt även för sig själv. Studien              

visade att respondenternas motivation inte påverkades av Oktogonen i det vardagliga arbetet,            

samt att det är svårt att se hur den individuella prestationen leder till verksamhetens              

prestation. 

 

Vidare argumenterar Borg och Belanovic (2015) för att vinstandelssystem är något som            

uppfattas som positivt för den yngre generationen, definierat som individer födda år 1980             

eller senare, men att det enligt studien varken tillför något värde vad gäller motivation i det                

dagliga arbetet eller lojalitet till arbetsgivaren. Enligt studiens respondenter berodde detta på            

tidsaspekten då det vid tillfället var många anställda som hade lång tid kvar tills utdelningen               

skedde. Det är därför enligt studien svårt att se en tydlig koppling mellan prestation och               

belöning. Ur denna studie kunde det utläsas att arbetsuppgifter, lön och arbetskollegor var de              

faktorer som motiverade anställda i högst mån. 

 

Ovan beskrivna studier föreslår att en anställds motivation inte påverkas av Oktogonen men             

att den påverkar andra faktorer positivt, så som målkongruens mellan agent och principal             

samt personalomsättning. 
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2.4 Studiens teoretiska ramverk och hypoteser  

Utifrån litteraturgenomgången har ett teoretiskt ramverk (figur 2) utarbetats vilket 

sammanfattar resonemanget i litteraturgenomgången. Siffrorna beskriver den ordning som 

ramverket ska läsas. 

 

         Figur 2. Författarnas egen sammanställning av studiens teorier och begrepp. 

 

Svarta heldragna pilar visar direkta samband och de streckade röda visar indirekta samband.             

För att bemästra problematiken som agentteorin grundas på använder en principal yttre            

incitament. I SHB:s, som principal, fall är detta Oktogonen. Det valda incitamentet påverkas             
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av riskaversion, såsom tid och säkerhet till utbetalning, samt det individuella           

förhållningssättet till detta. Utifrån det leder incitamentet antingen till att motivationen ökar            

eller att den inte gör det. Dock ökar den endast om kraven från målsättningsteorin är               

uppfyllda. Förväntansteorin menar däremot på att det krävs en specifik förväntning från            

individen för att något ska kunna leda till motivation och lojalitet. Oktogonen och dess “risk”               

påverkar indirekt förväntningen och därmed motivationen och medför antingen en ökad eller            

oförändrad motivation. Även här behöver kraven från målsättningsteorin vara uppfyllda för           

att öka motivationen. Vidare kan lojalitet och motivation påverka organisationsattraktivitet          

och därmed förekommer ett indirekt samband mellan dessa. Oktogonen föreslås påverka           

motivation och indirekt personalomsättning och därmed lojalitet, och då även          

organisationsattraktivitet.  

 

Utifrån resonemanget i teoridelen, tidigare forskning och det teoretiska ramverket har tre            

hypoteser utformats vilka kan översättas till operationella termer. På så sätt möjliggörs            

mätning och analys av dem. (Bryman & Bell 2015: 23) 

 

Enligt resonemanget om risk och belöning, föredras oftast ett erhållande av belöningen direkt             

efter prestation snarare än i framtiden på grund av att gemene man är riskavers (Besanko et                

al., 2013: 409). Belöning från Oktogonen sker vid pension, vilket är långt bort för vissa               

åldersgrupper. Vidare framgår det att motivation skapad av en vinstandelsstiftelse kan skilja            

sig mellan olika generationer. I litteraturgenomgången diskuteras framförallt den yngre          

generationen. Detta resulterar i följande hypotes:  
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Hypotes 1: Det finns skillnader gällande motivation uppkommen av en vinstandelsstiftelse           

mellan olika åldersgrupper 

 

Tidigare studier har även föreslagit att organisatoriskt engagemang och lojalitet kan leda till             

en lägre personalomsättning. SHB har en låg personalomsättning relativt konkurrenterna och           

flertalet initiativ har tagits för att skapa en arbetsplats på vilken de anställda trivs och tänker                

långsiktigt, både gentemot kunder men även vad gäller sin egen karriär. Den andra hypotesen              

föreslår att vinstandelsstiftelsen Oktogonen påverkar organisationen i fråga om lojalitet, då           

den bidrar till identifiering av mål. Detta förväntas skifta beroende på arbetslängd då strävan              

mot lojala anställda kräver arbete mot stärkta band enligt Eriksson-Zetterquist (2015). Detta            

resulterar i följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Det finns skillnader vad gäller lojalitet till arbetsgivaren, orsakad av            

vinstandelsstiftelser, mellan anställda som har arbetat olika lång tid i en organisation 

 

Som beskrivet i litteraturgenomgången föreslås ett samband mellan motivation och lojalitet           

till organisationsattraktivitet. Enligt “employer branding” avspeglas en anställds åsikt och          

handlingar utåt, vilket möjliggör för utomstående att identifiera sig med värderingar och            

kultur, där en hög lojalitet och motivation kan påverka detta uppstådda rykte positivt.             

Studiens tredje hypotes är därför följande: 

 

Hypotes 3: Användningen av en vinstandelsstiftelse leder till en ökad 

organisationsattraktivitet 
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3. METOD 

 
3.1 Forskningsdesign  

I denna studie har ett kvantitativt tillvägagångssätt med en deduktiv ansats använts. Med detta              

menas att studien har utgått från utvalda teorier vilka sedan testats genom att pröva de               

utformade hypoteserna genom empirisk granskning. (Bryman & Bell, 2015: 23) Därutöver           

utgick undersökningen från ett prospektivt perspektiv vilket innebär att ingen data existerade            

vid studiens början, utan att denna har samlats in under studiens gång. Inom ramen för               

prospektiva undersökningar byggdes därefter studien på en forskningsdesign av typen          

tvärsnittsdesign. Detta betyder att respondenterna endast har tillfrågats en gång och att den             

insamlade datan avspeglar individens uppfattning vid detta specifika tillfälle. (Bryman &           

Bell, 2015: 61) Denna design skiljer sig från en experimentell design på så sätt att denna                

variant ofta innefattar insamling av data över en längre tidsperiod (Bryman & Bell, 2015: 62).               

En kvalitativ undersökning hade också lämpat sig väl för denna typ av undersökning och för               

att komplettera denna studies val av ett kvantitativt tillvägagångssätt utgör Borg och            

Belanovics kvalitativa studie med personliga intervjuer som datainsamlingsmetod en av          

studiens källor. 

 

För att studera syftet, besvara frågeställningen och pröva studiens hypoteser har variablerna            

motivation och lojalitet samt utfallsvariabeln organisationsattraktivitet undersökts i relation         

till Oktogonen och ytterligare valda faktorer. För att kunna granska detta samband behöver             

den kvantifierbara datan vara inhämtad från ett flertal respondenter. I denna studie            

möjliggjorde detta en undersökning om hur uppfattning om motivation samt lojalitet varierar            

mellan respondenterna, och hur de två variablerna kan resultera i organisationsattraktivitet.           
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(Bryman & Bell, 2011: 61) Ett samband mellan de olika variablerna och valda faktorer              

behöver dock inte nödvändigtvis vara ett tecken på kausalitet, då datan är insamlad från              

vardera respondent under ett enda tillfälle (Bryman & Bell, 2015: 62). 

 

3.2 Forskningsinstrument 

Med forskningsinstrument menas den teknik som använts för insamling av data till studien             

(Bryman & Bell, 2015: 49) och i denna studie utgjordes den av ett webbaserat frågeformulär               

med egenformulerade frågor. Via en webblänk som sändes ut till respondenternas arbetsmejl            

fick målgruppen tillgång till frågeformuläret, och det är denna tillgänglighet som           

karaktäriserar just webbaserade frågeformulär (Bryman & Bell, 2015: 677). Valet av           

forskningsinstrument baserades således även på det faktum att det var enkelt att via webben              

nå just den målgrupp som studien hade för avsikt att tillfråga, att den tid som fanns till                 

förfogande för att samla in svaren var begränsad samt på den stora svarsfrekvens som              

bedömdes skulle krävas för att statistisk säkerhet. Under dessa förutsättningar lämpar sig            

sålunda det valda forskningsinstrumentet bäst och andra instrument som exempelvis          

frågeformulär via post, anses inte vara lika tidseffektiva. (Bryman & Bell, 2015: 676-677)  

 

Det webbaserade frågeformuläret framställdes och sändes ut via den kommersiella          

webbtjänsten SurveyMonkey. Valet av tjänst togs med hänsyn till användarvänlighet, design           

på frågeformulär samt tillgång till enkel datasammanställning enligt riktlinjer för          

analysverktyget SPSS. På så sätt minskade risken för misstag vid hanteringen av data och              

ofullständiga svar, då svar kunde krävas på samtliga frågor i frågeformuläret (Bryman &             

Bell, 2015: 677). Vidare anpassades forskningsinstrumentet efter det valda studieobjektet då           

SHB:s interna nätverk endast tillät ett begränsat antal webbaserade tjänster. 
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Vid personliga intervjuer kan följdfrågor och ytterligare förklaring av frågans innebörd           

vidtas, medan detta förblir ogenomförbart vid webbaserade frågeformulär. Å andra sidan           

säkerställs därmed att frågorna ställs på exakt samma sätt till samtliga respondenter, något             

som är svårt vid intervjuer (Bryman & Bell, 2015: 220) Dessutom utfärdades en pilotstudie i               

denna studie innan frågeformuläret sändes till respondenterna och diskussioner fördes med ett            

par respondenter från varje åldersgrupp om innehållet innan för att säkerställa att samtliga             

uppfattat frågorna så som var avsett och för att öka både kvalitét och potentiell svarsfrekvens.               

Därefter korrigerades eventuella oklarheter och de frågor som till exempel inte relaterade till             

forskningsfrågan togs bort (Bryman & Bell, 2015: 264). 

 

Frågeformuläret bestod av slutna frågor (Bryman & Bell, 2015: 676) som var relaterade till              

forskningsfrågan (Bryman & Bell, 2015: 264) och som varken var ledande, hade syftningsfel             

eller var för generella (Bryman & Bell, 2015: 266-267). Vissa frågor involverade en skala, i               

vilken respondenterna ombads att välja den siffra mellan noll och fem som bäst motsvarade              

dennes åsikt. På så sätt krävde frågorna att respondenterna tog ställning eftersom medeltalet             

ej kunde väljas. Frågeformuläret (se bilaga 1) inleddes med en introduktion (se bilaga 2) i               

vilken syftet med undersökningen förklarades samt för att säkerställa anonymiteten hos           

respondenterna och konfidentialiteten i materialet. Därefter följde 24 frågor vilka berörde           

studiens variabler och Oktogonen i allmänhet. I frågeformuläret varvades mjuka incitament           

som exempelvis arbetskultur och karriärmöjligheter med tydliga hårda incitament som lön           

och bonus. För att underlätta för respondenterna hade alla frågor som angav alternativ exakt              

samma alternativ. Detta underlättade även analysen av datan.  
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3.3 Variabler och utfallsvariabel 

Studiens syfte är att undersöka effekterna av ett incitamentsprogram på humankapital. Detta            

görs genom att undersöka företeelsen av Oktogonen utifrån variablerna arbetsmotivation och           

lojalitet. Vidare undersöks även Oktogonens indirekta påverkan på utfallsvariabeln         

organisationsattraktivitet, genom dess koppling till motivation och lojalitet. Utfallsvariabel         

betyder i denna studie att den beror på, och är ett utfall av, motivation och lojalitet. 

 

Nedan beskrivs hur studiens variabler operationaliseras. Variablerna valdes utifrån relevans          

till studiens syfte och frågeställning. Frågeformuläret utformades genom att dela in           

nedanstående faktorer i tre olika avsnitt utifrån de två variablerna motivation och lojalitet             

samt utfallsvariabeln organisationsattraktivitet. Se en vidare förklaring om variablerna i          

avsnitt 2.2 Begrepp. 

 

Arbetsmotivation. Variabeln arbetsmotivation syftar på arbetstagarens motivation till att         

utföra det av chefen eller ledningen önskvärda beteendet. I denna studie används variabeln till              

att mäta ifall Oktogonen skapar en förhöjd arbetsmotivation i fråga om att arbeta i              

principalens intresse och anstränga sig i det dagliga arbetet. 

Lojalitet. I denna studie undersöks Oktogonens påverkan på variabeln lojalitet, vilket menar            

på huruvida arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren i fråga om att stanna kvar på              

arbetsplatsen. 

Organisationsattraktivitet. Organisationsattraktivitet syftar i denna studie på den grad av          

attraktionskraft som företaget har som arbetsgivare hos potentiella anställda.  
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Nedanstående faktorer fick respondenterna gradera i syfte att kunna mäta dess påverkan på de              

två variablerna och utfallsvariabeln. Faktorerna definieras i denna studie enligt följande: 

 

Lön: Ersättning för ett utfört arbete eller förberedelse för att utföra ett arbete (Visma, 2018).  

Arbetskultur (även kallat organisationskultur): "När människor arbetar tillsammans över en          

viss tid för att lösa uppgifter och nå mål, skapas normer och uppfattningar om arbetet och                

samarbetet. Organisationskultur kan definieras som den grupp av uppfattningar, vanor,          

kunskaper och praxis som utgör det allmännaste, mest accepterade beteendet i           

organisationen." (Abrahamsson, 2005: 139) 

Befordran: Framsteg för en individ till en viktigare rang eller position (Cambridge            

Dictionary, 2018).  

Oktogonen: SHB:s vinstandelsstiftelse. 

Bonus: Extra summa av pengar som ges som en present eller belöning på bra arbete,               

tillsammans med förväntade summan (Cambridge Dictionary “bonus”, 2018).  

Rykte: Anseende ett företag besitter av allmänheten (NE.se).  

Tillgänglighet: Aspekter som kan ha påverkat en individ att ansöka till SHB baserat på              

geografi, timingen då ansökan var öppen samt kontakter som kan ha påverkat. 

 

De oberoende faktorerna är de grupper som respondenterna delas in i, det vill säga              

åldersgrupp, arbetslängd och tidigare kunskap om Oktogonen, medan de beroende faktorerna           

är samtliga faktorer, beskrivna ovan, som betygsattes. De oberoende faktorerna påverkade           

utfallet av de beroende faktorerna. Frågor utformades i syfte att mäta faktorernas påverkan på              

de olika variablerna motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet, samt se eventuella          
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samband mellan de oberoende grupperna. Frågorna som ställdes utformades på ett liknande            

sätt för att inte påverka individens tolkning av frågorna (se bilaga 1). 

 

3.4 Urval  

Populationen i studien utgjordes av samtliga personer som vid tidpunkten för utförandet var             

anställda på SHB och som omfattades i Oktogonen, vilket enligt uppgift var 11 832 personer               

år 2017 (SHB 2017: 20). Valet av företag grundar sig i det unika incitamentsprogram som               

finns i organisationen samt författarnas möjlighet till kontakt med en av företagets            

kundmöteschefer. Utöver detta har även hänsyn tagits till faktorer som geografisk närhet samt             

företagets omfattande storlek och decentraliserade organisationsstruktur. Studiens urval togs         

därefter fram med hjälp av ett bekvämlighetsurval på grund av bristande resurser och tid              

(Bryman & Bell, 2015: 200). Via kundmöteschefen fördes kontakten vidare till           

organisationens nationella HR-avdelning, med vilkas hjälp ett flertal centrala         

backoffice-avdelningar samt lokala kontor valdes ut som frågeformuläret kunde         

vidarebefordras till. Urvalet begränsades därmed till att endast innefatta kontorsrörelse och           

kundstöttande backoffice-avdelningar i sydvästra och sydöstra Sverige. Följaktligen består         

urvalet av anställda som interagerar med kunder i sitt dagliga arbete, medan högre uppsatta              

chefer i styrelsen och centrala administrativa avdelningar har exkluderats. 

 

Brister kan förekomma i studier där bekvämlighetsurval använts och i denna studie fanns ett              

flertal indikationer på detta (Bryman & Bell, 2015: 201). En problematik kring vilka             

individer som mottog frågeformuläret kan till exempel förekomma, eftersom kontrollen av           

urvalet överläts till kundmöteschefer samt SHB:s HR-avdelning i samband med att           

webblänken med det webbaserade frågeformuläret vidarebefordrades till respondenternas        
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jobbmejl av dessa. En annan brist i studien är att det inte går att avgöra huruvida stickprovet                 

verkligen är representativt för den svenska marknaden då det endast är en liten del av den                

totala populationen utgörs av stickprovet och på grund av det faktum att ett             

bekvämlighetsurval har tillämpats (Bryman & Bell, 2015: 201). Även att respondenterna inte            

representerar samtliga positioner eller geografiska områden påverkar den representativa         

aspekten, då hela populationen inte representeras. Studiens resultat kan dock fungera som en             

indikator och som grund till vidare forskning. (Berntson, Bernard-Oettel, Hellgren, Näswall           

& Sverke, 2016: 207) 

 

3.5 Datainsamling  

Processen för datainsamling påbörjades genom upprättandet av en kontakt med          

kundmöteschef Jonas Friman på den centrala avdelningen ASRMT (Handelsbanken Direkt)          

som arbetar med personlig service dygnet runt för kunder världen över. Eftersom avdelningen             

är en del av bankens centrala verksamhet möjliggjorde denna kontakt för frågeformuläret att             

nå ut till många medarbetare. Kundmöteschefen och den nationella HR-avdelningen fick           

godkänna frågeformuläret (se bilaga 1) samt projektplan (se bilaga 2) innan vidare åtgärder             

togs. Totalt kontaktades 20 lokala bankkontor och en central avdelning vilket resulterade i             

totalt 202 svarande. 

 

Det godkända frågeformuläret distribuerades till anställda genom att webblänken         

vidarebefordrades via SHB:s intranät till respondenternas enskilda e-post. I och med detta            

tilläts även de anställda att själva välja om de ville deltaga i undersökningen och              

e-postadressens validitet kunde säkerställas (Bryman & Bell, 2015: 684). Till frågeformuläret           

medföljde även en kort instruktion där respondentens anonymitet säkerställdes och          
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författarnas tacksamhet uttrycktes (se bilaga 3). Resultatet av en webbaserat frågeformulär           

kan ifrågasättas då det inte går att kontrollera vem som faktiskt svarar på frågeformuläret              

eller om respondenten påverkades av andra vid svarstillfället. Genom att frågeformuläret           

sändes till respektive enskild respondents e-post kunde dock tillförlitligheten av de svarande            

öka (Bryman & Bell, 2011: 661). Risken för bortfall är större vid webbaserade             

enkätundersökningar än vid andra typer av undersökningar (Bryman & Bell, 2011: 663-664).            

För att minimera bortfallet skickades därför också två påminnelser ut. Detta kan ha lett till att                

respondenter svarade mer än en gång på enkäten. Denna risk bedöms dock vara minimal då               

hela SHB agerar under ett enda internt nätverk och att alla anställda därmed har en enskild                

IP-adress, vilket annars kan anses som en nackdel vid webbaserade enkätundersökningar           

(Bryman & Bell, 2011: 664). Dessutom tillät endast webbsidan på vilken frågeformuläret            

fanns ett svar per IP-adress. 

 

I studien användes tillförlitlig sekundärdata i form av tidigare forskning inom området för att              

definiera nyckelord, beskriva teorier och metoddelar. Samtliga är presenterade i          

litteraturgenomgången eller i metodavsnittet. Fakta gällande Oktogonen och SHB inhämtades          

från bankens årsredovisning, hemsidor samt sekundär- och primärkällor, vilka uppfattas ha           

bidragit med legitimitet och kvalitet till studien. Hänsyn har tagits till att informationen skulle              

kunna vara vinklad till bankens fördel. Vidare är de böcker som använts rekommenderad             

kurslitteratur samt andra relevanta litterära verk. Forskning gällande Oktogonen anses          

relevant oavsett årtal då samtliga uppkom efter införandet av vinstandelsstiftelsen.          

Avgränsningar krävdes på grund av arbetets knappa storlek i både omfattning och tid och ett               

begränsat antal teorier och studier inkluderades därför. Detta kan ha påverkat resultatet och             

analysen som tog sin grund i dessa.  
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Sekundärdatan insamlades framförallt för kunna att få en djupare förståelse av ämnet men             

även för att tillföra nyans i diskussionen som komplement till primärdatan. Utgångspunkten            

har varit att inte förlita sig på detta utan att endast kunna styrka eller försvaga ett fört                 

resonemang, snarare än att ge en slutsats. För att komplettera denna sekundärdatan            

genomfördes två kortare intervjuer. Den ena tillfrågade individen arbetar inom SHB som            

HR-specialist i sydöstra Sverige och den andra är den redan nämnda kundmöteschefen på             

ASRMT. Anledningen till att studiens kompletterades med denna typ av primärdata grundar            

sig i bristande tillgänglig litteratur om Oktogonen samt att mycket information om olika             

incitament inom SHB är intern. På så sätt erhölls mer information och djupare förståelse för               

SHB:s olika incitamentsystem. Informationen är alltså inte en del av den kvantitativa            

datainsamlingen.  

 

3.6 Dataanalys 

För att besvara studiens hypoteser och undersöka studiens syfte analyserades den insamlade            

datan i SPSS. Resultatet presenterades både deskriptivt och utifrån klassisk inferens. Den            

deskriptiva statistiken som angavs i nominalskala presenteras först för att få en överskådlig             

bild över stickprovets fördelning utifrån demografiska faktorer (Bryman & Bell, 2015: 346).            

Vart och ett av svaren från de svarande värdesattes lika, oavsett vilken demografisk grupp              

respondenten tillhörde. Inga geografiska aspekter tog i beaktande.  

 

För att få fram tillförlitliga resultat påbörjades sorterades först alla icke-fullständiga svar ut,             

det vill säga de enkätsvar som inte var fullständigt besvarade. De frågor som angavs i               

likertskalor tilldelades i SurveyMonkey värden mellan 0 och 5, där “Instämmer inte alls”             
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tilldelades värdet 0 och “Instämmer väldigt mycket” värdet 5. Likertskalor kan tolkas som             

både ordinal- eller intervallskala (Berntson et al., 2016: 73). För studiens dataanalys valdes             

intervallskala och ett icke-parametriskt test. Eftersom frågorna i frågeformuläret i hög mån är             

subjektiva finns risken att respondenterna upplevde skalorna olika, då deras svar skulle            

rangordnas men att det saknades möjlighet för att kunna värdera avståndet mellan måtten. Då              

kan en ordinalskala anses bättre lämpad. Valet av intervallskala grundar sig dock i studiens              

beräkningar av medelvärde och median som följer i analysen. För att möjliggöra detta angavs              

samtliga uträkningar i intervallskala. För att legitimera detta val genomfördes även ett flertal             

Kruskal-Wallis-tester (se bilaga 4 - tabell S.1). Resultatet visar även på signifikans och             

trovärdigheten i dataanalysen kan därmed säkerställas. (Liu, 2015) 

 

Analysen bestod av en univariat analys för att visa hur en variabel ser ut under en viss                 

tidpunkt för respektive fråga (Bryman & Bell, 2015: 347). För att presentera hur spridningen              

ser ut inom frågorna användes frekvenstabeller, lådagram och stapeldiagram. För att besvara            

studiens hypoteser genomfördes därefter ensidiga variansanalyser (ANOVA) med ett         

95-procentigt konfidensintervall för att se hur de olika medelvärden skilde sig mellan            

varandra i de olika grupperna. Konfidensintervallet är ett mått på osäkerhet som kan             

förekomma till följd av slumpmässiga faktorer när medelvärdet för den bakomliggande           

populationen skattas. I detta fall betyder ett 95-procentigt konfidensintervall att det           

förväntade resultatet låg inom detta intervall om fler slumpmässiga stickprov ur samma            

population under identiska villkor och storlek tas fram. (Körner, S., & Wahlgren, L. 2015:              

400) Därefter har medelvärden räknats ut då detta lämpligen kan jämföras mellan olika             

faktorer och incitament. Dessutom omfattas samtliga av en likadan skala (Bryman & Bell,             

2015: 346). Valet att använda denna typ av variansanalys förstärks av det faktum att              



 
37 

respondentgrupperna är normalfördelade (se bilaga 4 - tabell N), vilket påvisar att även             

medelvärderna är normalfördelade. Detta är ett kriterium för att kunna utföra en variansanalys             

med hjälp av ANOVA. Vidare förekom ett stickprov över 30 och normalfördelning kan då              

antas (Bryman & Bell, 2015: 357).  

 

3.7 Validitet och reliabilitet 

Intern validitet. Konceptet om validitet berör de indikatorer som studien använder för att             

mäta ett begrepp och huruvida indikatorerna verkligen mäter det specifika begreppet som den             

avser (Bryman & Bell, 2015: 50). Denna studie utgick från ett kvantitativt perspektiv och              

undersökningen antog en tvärsnittsdesign. Från detta kan validiteten ha påverkats negativt då            

kausala samband inte kan påvisas i denna typ av studie. För att påvisa detta hade studien                

behövt anta en experimentell design (Bryman & Bell, 2015: 63). Utöver detta går det inte att                

utesluta att andra variabler, som inte studien behandlar, kan ha påverkat resultatet mer. De              

utformade frågorna och variablerna i studien är komplexa och kan för en individ stå i               

motsättning till varandra. Det kan således finnas andra faktorer som har större inverkan, trots  

att signifikans i studien kunde säkerställas. (Bryman & Bell, 2015: 63) 

 

Med utgångspunkt i den insamlade primär- och sekundärdatan om Oktogonens utformades           

det frågeformulär som sedan skickade ut till anställda inom organisationen. Detta resulterade            

i frågor som följde tre valda variabler; motivation, lojalitet samt organisationsattraktivitet.           

Frågeformuläret fokuserar således på de olika incitament som kan påverka en anställd inom             

stiftelsen i fråga om de olika variablerna. Inget beaktande togs till tidigare studiers             

enkätfrågor. Detta kan ha påverkat frågeformuläret negativt då ingen korrelation har           

säkerställts tidigare gällande frågorna. Vidare, för att kunna statistiskt säkerställa om           
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Oktogonen är en direkt motivationsfaktor hade två olika respondent-grupper behövts. En           

grupp som är anställd inom SHB och en grupp med individer med jämförelsebara             

arbetsuppgifter som inte involveras av Oktogonen.  

 

Extern validitet. Kvantitativa undersökningar medför möjligheter till generaliserbara resultat         

då de ofta involverar och studerar stora stickprov (Bryman & Bell, 2015: 176). För att en                

studie ska uppnå generaliserbarhet behöver urvalet som väljs ut vara representativt för            

populationen, och av denna anledning rekommenderar tidigare litteratur användandet av ett           

slumpmässigt urval. I denna studie har däremot ett bekvämlighetsurval använts, vilket kan            

anses leda till en lägre extern validitet i studien. Eftersom endast 500 personer av den totala                

populationen fick möjlighet att deltaga, finns det en stor möjlighet att det icke-slumpmässiga             

urvalet leder till ett snedvridet resultat. Dock kan de 193 insamlad respondentsvaren anses             

vara mycket tillfredsställande för en studie på denna nivå. (Bryman & Bell, 2015: 174) 

 

Reliabilitet. Studiens reliabilitet beskriver graden av tillförlitlighet i mätningarna (Bryman &           

Bell, 2015: 168) och betonar mer specifikt det faktum att resultatet ska vara konsistent och               

inte fluktuera. Samma resultat ska alltså uppnås om mätningen repeteras vid en senare             

tidpunkt (Bryman & Bell, 2015: 49).  

 

Studiens reliabilitet kan försvagas av det faktum att avstånden i intervallskalan 0-5 kan             

uppfattas som olika lika stora av respondenterna. Eftersom skalan grundar sig på individens             

subjektiva uppfattning kan avståndet mellan till exempel 3-4 i en fråga skilja sig från 3-4 i en                 

annan fråga och detta kan ha påverkat respondenternas svar. Medelvärdet som då visas och              

sedan jämförs behöver inte nödvändigtvis representera gruppen, vilket betyder att det           
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förekommer en risk för att den signifikanta skillnaden kan vara uträknat på felaktiga             

medelvärden (Liu, 2015). Utifrån detta har ett antagande gjorts om att resultatet bör             

behandlas som en intervallskala, då skalan bör vara enkel att förstå då frågeformuläret har              

anslutande information som förklarar att 0 är det minsta värdet samt att 5 är det högsta värdet.                 

En annan faktor som kan ha påverkat reliabiliteten i studien negativt är begränsningen av den               

insamlade datan och möjligheten av urvalsbias (Bryman & Bell, 2015: 187). Datan i studien              

involverar endast mellanchefer och medarbetare på bankens konsument, vilket betyder att           

åsikter från högt uppsatta chefer och ledningspositioner samt medarbetare på andra           

avdelningar ej tas i beaktning. De erhållna svaren kan därmed skilja sig från hur individer               

med andra positioner inom banken ser på incitamentsystemet. Eftersom SHB har en            

decentraliserad organisationsstruktur där individer och avdelningar besitter stort ansvar         

själva, kan reliabiliteten trots detta anses hög. Samtliga anställda involveras av           

incitamentsprogrammet och får ta del av identiska belöningar, vilket gör att individer oavsett             

position antas styra mot det gemensamma målet och påverkas i samma utsträckning av             

incitamentet. Detta antagande kan styrka en hög reliabilitet. Den sista faktorn som kan ha              

påverkat reliabiliteten i denna studie är författarnas formulering och val av frågor i             

frågeformuläret. Eftersom inget beaktande togs av tidiga utformade frågeformulär, kan det           

finnas andra frågor som respondenten inte fick möjligheten att besvara som kan ha             

individuell större påverkan än ett specifikt tillfrågat incitament. Det finns även en möjlighet             

att respondenter medvetet eller omedvetet har blivit speglade av organisationens och           

kollegors värderingar vid frågorna. Ett exempel kan vara att en individ svarar att             

arbetskulturen är av större vikt vid motivation än lön, eftersom denne inte vill riskera att               

arbetskulturen uppfattas som dålig. Detta är viktiga aspekter när man ser till reliabiliteten.             

Dessutom kan det faktum att SHB för närvarande inte har ett bonussystem ha påverkat              
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respondenterna vid besvarande av de frågor som berörde bonus, då de antingen inte har              

upplevt det och därför helt enkelt inte vet, eller missuppfattar frågan. Därav kommer denna              

studie att bortse från samtliga svar rörande bonus vid analys. Utöver detta så angavs Svenska               

Handelsbanken som “Handelsbanken” i studiens frågeformulär då det är det vardagliga           

namnet på banken.  

 

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

4.1 Sammanställning av insamlad data 

Enligt tabell 1 sändes frågeformuläret ut till 500 personer, vilka därmed utgjorde studiens             

stickprov. Populationen, i detta fall antalet anställda på SHB, var vid tidpunkten totalt 11 832               

personer. Totalt svarade 202 personer, motsvarade en svarsfrekvens på 40,4 procent. Av            

dessa svar var nio inte fullbordade och filtrerades därför bort och 193 analyserbara svar              

återstod då. I urvalet ingick anställda i SHB, både medarbetare och chefer, från kontor i               

sydöstra samt sydvästra Sverige. Samtliga i stickprovet uppfyllde kriteriet. 

 

Tabell 1 
Beskrivning av urval 

 
Population 11 832 
Stickprov 500 
Svarande 202 
Bortfall 298 
Ogiltiga svar 9 
Analyserbara svar 193 
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Åldersintervallet som representerades av flest respondenter var 18-35 år. Dessa utgjorde           

49,01 procent. Den åldersgrupp som representerades av minst antal respondenter var personer            

över 56 år, som motsvarade 21,29 procent. Det fanns en marginell skillnad i             

könsfördelningen då kvinnor stod för 52 procent och män 48 procent. Vidare har en större               

andel av respondenterna arbetat på banken mellan 0-3 år, vilka utgjorde 39,11 procent. Den              

näst största gruppen i denna kategori var individer med en anställning som varat mer än 21 år,                 

vilka stod för 22,77 procent. Detta var positivt för studien då det innebar en stor spridning. Se                 

bilaga 4 för ytterligare fördelning av deskriptiva faktorer. 

 

Vidare visar tabell 2 till 6 resultatet av vad de anställda på SHB ansåg i specifika påståenden.                 

Påståendena värdesattes med en siffra mellan 0 till 5 av de svaranden och respondenterna              

ombads värdera hur mycket den höll med om påståendet, där 0 som nämnt motsvarade “Inte               

alls” och 5 motsvarade “Väldigt mycket”. De bifogade tabellerna är uppdelade efter studiens             

två variabler, vilka är motivation och lojalitet, samt den variabel som anses som ett utfall av                

dessa - organisationsattraktivitet. 

 

Tabell 2 nedan visar vad de anställda anser i fråga om motivation på arbetsplatsen. I frågan                

som gällde hur mycket en anställd uppfattar att dennes arbetsinsats bidrar till bankens             

lönsamhet svarade en övervägande del (49,2 procent) att påståendet stämde in till ett värde av               

4. Även graden av motivation till det dagliga arbetet låg högt och hade över 42,5 procent som                 

angav en nivå av instämmelse till 4 (se fråga 5 och 6 i tabell 2). 
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Tabell 2 

Relativ fördelning av uppfattning gällande påståenden inom variabeln Motivation. Siffror i           

fetstil anger det svar med högst procent för varje enskilt påstående.  

 
Påstående       Relativ fördelning av svar % 

 0  1 2 3 4 5 
 

5. Hur uppfattar du att ditt arbete bidrar till att 1.0       3.6     2.6      16,1     49,2     27,5 
Handelsbanken når sitt lönsamhetsmål? 
 
6. Hur motiverad känner du ditt i ditt dagliga 1.0      1.0       7.3      24.4      42.5   23.8 
arbete? 
 
7. Vilka incitament motiverar dig mest till att Se tabell 3 
anstränga dig i ditt dagliga arbete? 
 
8. Hur viktigt anser du att Karriärmöjligheter/ 0.5      4.1      4.1      19.2      35.2    36.8 
befordran är, i termer av motivation till arbeta?  
 
9. Hur viktig anser du att Oktogonen är, i  1.6       9.8      21.8     34.7      22.3    9.8 
termer av motivation till att arbeta? 
 
10. Hur viktigt anser du att Lön är, i termer av 0.5      1.6       9.3     21.2       31.6   35.8 
motivation till arbete? 
 
11. Hur viktigt anser du att Bonus är, i termer 21.8    22.3    21.8    18.7        9.3 6.2 
av motivation till att arbeta? 
 
12. Hur viktig anser du att arbetsmiljö/arbets- 0.0      0.5 2.6     11.4       29.0   56.5 
kultur är, i termer av motivation till att arbeta?  

 
 

I fråga 7 valde respondenterna de tre incitament som ansågs motiverande i fråga om att               

anstränga sig i det dagliga arbetet (se bilaga 4 - tabell 3). Med totalt 193 respondenter, varav                 

samtliga valde tre stycken incitament, resulterade detta i totalt 579 svar. I denna fråga fick               

arbetsmiljö högst andel svarande med 167 svar, vilket visar på att flest respondenter ansåg sig               

bli motiverade av arbetsmiljön. Karriärmöjligheter/Befordran och Lön fick även ett högt antal            

svarande på 149 respektive 142 svar. Oktogonen fick totalt sett 106 svar, medan alternativet              

Bonus fick klart lägst andel på endast 15 svar.  
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I fråga 8 till 12 fick respondenten betygsätta incitamenten från föregående fråga mellan 1-5.              

Arbetsmiljö/arbetskultur, karriärmöjligheter/befordran samt lön visade sig vara viktiga i fråga          

om motivation till att arbeta, då samtliga hade svar med över 50 procent på 4 och 5.                 

Arbetskulturen var överlägsen resterande med en majoritet på 5. Oktogonen ansåg störst            

andel respondenter påverkade till en nivå av 3 och bonus en nivå av 2. Detta stämmer väl                 

överens med fråga 7.  

 

Tabell 4 nedan visar till vilken grad respondenterna anser att vissa incitament påverkar en              

fortsatt anställning på SHB, och därmed vad som leder till lojalitet mot arbetsgivaren. Totalt              

besvarades fem frågor av respondenterna, vilka bestod av fem olika incitament och dess             

påverkan på att medarbetaren skulle fortsätta sin anställning på banken. De svarande ansåg att              

Arbetskulturen påverkade mest då 40.9 procent tilldelade detta ett värde av 5. Därefter följde              

Karriärmöjligheter/Befordran med störst andel på 4, sedan Lön och Oktogonen med över 30             

procent på 3, och sist kom bonus där 30.1 procent valde ett värde av 0.  
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Tabell 4 

Relativ fördelning av uppfattning gällande påståenden inom variabeln lojalitet. Siffror i           

fetstil anger det svar med högst procent för varje enskilt påstående. 

 
Påstående        Relativ fördelning av svar % 

 0 1 2 3 4 5 
 

13. Hur har karriärmöjligheter/befordran påverkat 3.1     6.7      3.6     19.2       37.8     29.5 
dig i ditt val att fortsätta din anställning på Handel- 
sbanken? 
 
14. Hur har arbetskulturen påverkat dig i ditt val 0.0     2.6       5.7     15.0      35.8     40.9  
att fortsätta din anställning på Handelsbanken 
 
15. Hur har lönen påverkat dig i ditt val att   3.6     9.3       20.2     31.1      22.3  13.5 
fortsätta din anställning på Handelsbanken? 
 
16. Hur har Oktogonen påverkat dig i ditt val att 2.1    11.4      21.2     33.2    21.8    10.4 
fortsätta din anställning på Handelsbanken? 
 
16. Hur hade möjligheten till Bonus påverkat dig i 30.1 17.1 14.5 18.1 10.4 9.8 
ditt val att fortsätta din anställning på Handelsbanken?  

 
 

Tabell 5 nedan visar vad de anställda anser var en påverkande faktor i sitt val att börja arbeta                  

på SHB. I denna kategori hade rykte, tillgänglighet, karriärmöjligheter samt arbetskultur           

störst påverkan, med 50 procent av respondenternas svar på nivå 4 och 5. Därpå följde lön                

och Oktogonen med flest svar på nivå 1.  
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Tabell 5 

Relativ fördelning av uppfattning gällande påståenden inom variabeln        

organisationsattraktivitet. Siffror i fetstil anger det svar med högst procent för varje enskilt 

påstående. 

 
Påstående        Relativ fördelning av svar % 

  0  1 2 3  4 5 
 

17. Hur påverkade ryktet som arbetsgivare att  8.3      8.8      7.8       20.7      34.2  20.2 
du påbörjade din anställning på Handelsbanken? 
 
18. Hur påverkade lönenivån att du påbörjade 13.5      25.9 24.9   20.7 9.8 5.2 
din anställning på Handelsbanken? 
 
19. Hur påverkade Oktogonen att du påbörjade  20.7      32.7 19.7    18.1 6.2 3.1 
din anställning på Handelsbanken? 
 
20. Hur påverkade tillgängligheten att du 3.1        4.1        7.8      19.7   33.7   31.6 
påbörjade din anställning på Handelsbanken? 
 
21. Hur påverkade karriärmöjligheterna/befordran 5.7     8.8       6.2 24.4   29.0    25.9 
att du påbörjade din anställning på Handelsbanken? 
 
22. Hur påverkade arbetskulturen att du påbörjade 6.2     11.4     8.8 23.3    26.4    23.8 
din anställning på Handelsbanken?  
 

 
 

Därefter följde tre frågor (se tabell 6) gällande Oktogonen i allmänhet. Majoriteten av             

respondenterna kände till Oktogonen innan de påbörjade sin anställning på banken. Vidare            

anser 94,3 procent av respondenterna att de vid tidpunkten visste hur Oktogonen fungerade,             

medan en minoritet av 46,1 procent ansåg att Oktogonen bidrar till motivation i det dagliga               

arbetet. 38,9 procent av de tillfrågade var likgiltiga inför Oktogonens motivation till det             

dagliga arbetet.  
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Tabell 6 
 

Påstående         Relativ fördelning av svar % 
JA NEJ       LIKGILTIG 

 
 
22. Hade du hört talas om Oktogonen innan du 53.9 46.1        Ej alternativ 
började på Handelsbanken? 
 
23. Vet du hur Oktogonen fungerar? 94.3 5.7        Ej alternativ 
 
24. Motiveras du av Oktogonen i ditt dagliga 46.1 15.0 38.9 
arbete? 

 
 

De tre incitament som hade högst totalt medelvärde för samtliga grupper var rykte,             

tillgänglighet och karriärmöjligheter (se tabell 7). Samtliga respondenter, oavsett         

grupptillhörighet, hade ett medelvärde på 3 eller högre. Däremot var standardavvikelsen           

jämförelsevis hög i denna fråga, vilket betyder att svaren inom grupperna beroende på fråga              

har stora variationer.  

 
Tabell 7 

 
Incitament Tidigare kunskap Mean Std. Deviation 

 
Ryktet Ja 3.45 1.364 
Ryktet Nej 3.00 1.638 
Tillgängligheten Ja 3.65 1.252 
Tillgängligheten Nej 3.79 1.301 
Karriärmöjligheter Ja 3.54 1.379 
Karriärmöjligheter Nej 3.24 1.523 
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4.2 Dataanalys 

Vid dataanalys i SPSS av insamlad data tog först ett flertal läges- och spridningsmått fram.               

De statistiska mått som kom att användas i denna studie är variablernas olika medelvärden,              

median och standardavvikelse (se bilaga 4 - tabell 8)  

 

Utifrån studiens två variabler var motivation den med högst medelvärde på totalt 3.54. Detta              

betyder att incitamenten i genomsnitt påverkade motivation till arbetet i högst utsträckning.            

Lägst medelvärde hade organisationsattraktivitet. Även medianen följde denna ordning.         

Vidare var spridningen störst mellan de svaren som angivits i avsnittet           

organisationsattraktivitet, och lägst mellan frågorna i avsnittet motivation.  

 

För att besvara hypoteserna beskrivna i avsnitt 2.7, fokuserar denna studie på de skillnader              

som existerar mellan åldersgrupper i fråga om motivation, skillnader i arbetslängd i fråga om              

lojalitet och Oktogonens roll i dessa samt i jämförelse med andra incitament. Vidare             

undersöker studien ifall vetskapen om Oktogonen har en betydande roll i fråga om att söka               

anställning på SHB. 

 

4.2.1 Motivation beroende på ålder 

I denna fråga jämfördes svaren från de tre olika åldersgrupperna för att utröna om det fanns                

en signifikant skillnad mellan grupperna vad gäller motivation skapad av Oktogonen           

beroende på ålder. En envägs-variansanalys (ANOVA) användes för undersökningen då detta           

testar om det finns skillnader i medelvärde för de tre oberoende grupperna (se bilaga 4 - tabell                 

9). Resultatet av genomförd ANOVA visar på en signifikansnivå på 0.049, vilket betyder att              
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det finns en signifikant skillnad mellan åldersgrupper med ett konfidensintervall på 95            

procent. Denna skillnad betyder att motivation skapad av Oktogonen särskiljer sig mellan            

åldersgrupperna och att påverkan från Oktogonen därmed kan bero på ålder.  

 

Fortsättningsvis skiljer sig medelvärdet mellan grupperna ringa åt, i fråga om motivation            

skapad av Oktogonen (se bilaga 4 - tabell 10). Högst medelvärde hade åldersgruppen mellan              

36-55 år med ett värde av 3.2. Lägst medelvärde hade den äldsta åldersgruppen med ett värde                

på 2.63.  

  
I lådagrammet som utgör diagram 1 nedan visas spridningen av svaren bland de olika              

åldersgrupperna. Medianen visas av det svarta strecket. I de två första åldersgrupperna ligger             

medianen på tre, medan den äldsta åldersgruppen har en median på två. Vidare ses en störst                

spridning mellan svaren i åldersgrupp 1, med minimum och maximala värden på 0 och 5               

vilket även ger en större spridning i 25:e och 75:e percentilen. Åldersgrupp 2 och 3 hade en                 

jämnare spridning.  
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Diagram 1 
Motivation skapad av Oktogonen 
 

 
Åldersgrupper 

 

Se bilaga 5 för ett stapeldiagram över antalet individer i varje åldersgrupp som angav de olika                

nivåerna mellan 0-5. 

 
De tre incitament som fick högst medelvärde totalt sett är Arbetsmiljö/Arbetskultur, Lön samt             

Karriärmöjligheter/Befordran (se bilaga 4 - tabell 11). Den yngsta åldersgruppen har i            

genomsnitt gett dessa tre faktorer värden över 4, vilket betyder att de påverkar motivationen              

till hög grad. Vidare tilldelar samtliga grupper arbetsmiljö/arbetskultur ett värde över 4, vilket             

betyder att denna faktor påverkar motivation mycket genomsnittligt sett. Åldersgrupp 2           

verkar hålla lön över karriärmöjligheter och tvärtom för åldersgrupp 3. Det kan således             

utläsas att samtliga grupper ansåg att arbetsmiljön/arbetskulturen är det som, relativt övriga            

alternativ, i högst grad leder till att de motiveras att anstränga sig och arbeta mot ett utsatt                 

mål.  
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4.2.2 Lojalitet beroende på arbetslängd 

Denna fråga testar om det finns ett samband mellan individer som anser att Oktogonen har en                

stor påverkan i deras val att stanna på SHB, det vill säga deras lojalitet, med den längd de har                   

arbetat inom organisationen. Genomförd ANOVA visar att det uppkom en signifikant           

skillnad mellan grupperna på 0.017 (se bilaga 4 - tabell 12). Grupperna särskiljer sig därmed               

mellan varandra i fråga om den lojalitet som Oktogonen skapar gentemot företaget, där             

grupperna är uppdelade efter arbetslängd.  

 

Vid analys av de statistiska måtten (se bilaga 4 - tabell 13) var det tydligt att respondenter                 

som har arbetet 0-3 år inom SHB hade lägst medelvärde på 2.62. Detta betyder att denna                

grupp har utvecklat lägst lojalitet till arbetsgivaren. Dock är standardavvikelsen hög i denna             

grupp vilket betyder att svaren är utspridda, vilket gör att medelvärdet inte nödvändigtvis             

representerar gruppens åsikter. Respondenter som har arbetat inom organisationen 11-21 år           

som har det näst lägsta medelvärdet på 2.86, har högst standardavvikelse. De två andra              

respondentgrupperna med arbeslägd 4-10 år samt 21+ år har ett högre medelvärde samt lägre              

standardavvikelse. Svaren ligger då totalt sett närmare själva medelvärdet. De som har arbetat             

4-10 år samt 21+ år anser därmed att Oktogonen påverkar deras val i högre utsträckning att                

stanna på arbetsplatsen.  

 
Diagram 2 nedan visar spridningen bland svaren i de olika grupperna. I denna fråga ligger               

medianen för samtliga grupper på en nivå av 3. Däremot finns det skillnader i spridning.               

Första gruppen har lägst maximala värde och tillsammans med grupp två även en mindre              

spridning än grupp tre och fyra. De som har arbetet 0-3 år har ett antal så kallade outliers                  
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(ringar) vilket visade sig i standardavvikelsen. Observera att detta inte alltid motsvarar en             

individnivå, utan i en generell jämförelse bland grupper.  

 
Diagram 2 
Lojalitet skapad av Oktogonen 
 

  
 Antal år på Handelsbanken 

 

I bilaga 5 ger stapeldiagrammet en tydligare bild över distributionen av svaren i de olika               

respondentgrupperna. Där går det exempelvis att se att endast den första gruppen (0-3 år) har               

angett ett värde av 0, samt att värdena 2, 3 och 4 tenderar att anges flest gånger i samtliga                   

grupper, med ett undantag för grupp 3 där siffra 1 sympatiserade till större andel än 4. 

 

Vid analys av vilka incitament som påverkar lojalitet mest visade det sig att respondenterna              

som har arbetat 4-10 år, 11-20 år samt 21+ år ansåg att arbetskultur har den största påverkan i                  

deras val av att fortsätta anställningen på SHB (se bilaga 4 - tabell 14) Respondenterna som                

har arbetat 0-3 år anser inte att arbetskulturen påverkar till en så pass hög grad, med ett                 

medelvärde på 3,68. Karriärmöjligheter och möjlighet till befordran påverkar denna          
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respondentgrupp till en högre grad än de andra, i fråga om att fortsätta sin anställning på                

banken.  

 

4.2.3 Organisationsattraktivitet beroende på tidigare kännedom 

Denna fråga har för avsikt att undersöka om Oktogonen har påverkat SHB i fråga om               

attraktionskraft som arbetsgivare för potentiella anställda. Tidigare kännedom syftar i detta           

avsnitt på sådan kunskap som fanns om Oktogonen innan anställningen påbörjades. För att             

undersöka detta jämfördes svaren av de som angivit att de visste om Oktogonen innan de               

påbörjade sin anställning med den siffra de angav i frågan om hur mycket Oktogonen har               

påverkat att de påbörjade en anställning på SHB.  

 

Grupperna är här uppdelat i “JA” och “NEJ” i fråga om tidigare kunskap om Oktogonen.               

Genom ett ANOVA-test hittades en signifikant skillnad mellan de olika grupperna, då testet             

gav ett värde av 0,003 (se bilaga 4 - tabell 15). Detta betyder att anställda som visste om                  

Oktogonen sedan innan särskiljer sig från anställda som inte visste om Oktogonen sedan             

innan, i fråga om Oktogonens påverkan på att ansöka till banken. Även i denna fråga är det                 

viktigt att ta hänsyn till den osäkerhet som finns i medelvärdet. Signifikansen är bevisad vad               

gäller jämförelse mellan medelvärden som tagit fram, och medelvärderna kan vara           

missvisande för grupperna då skalan 0-5 är subjektiv och inte har definierat avstånd mellan              

valalternativen.  

 

När medelvärdet jämförs mellan de olika grupperna i frågan om hur Oktogonen påverkade en              

anställning på SHB, visas en skillnad mellan grupperna (se bilaga 4 - tabell 16). De individer                

som visste om Oktogonen sedan tidigare tyckte även att Oktogonen påverkade deras val att              
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påbörja en anställning på banken till en högre grad, med ett medelvärde på 1,92. Grupp 2 som                 

inte hade kunskap om Oktogonen sedan tidigare tyckte att det påverkade till en grad av 1,36.                

Båda dessa siffror är dock förhållandevis låga. Standardavvikelsen är lite högre i gruppen             

som hade tidigare kunskap, vilket betyder att dess svar varierade i spridning mer.  

 

I lådagrammet nedan (diagram 3) kan spridningen mellan de två grupperna ses. Medianen             

antar ett värde av två för de individer som visste om Oktogonen sedan tidigare, medan               

medianen för gruppen utan tidigare kunskap antar ett värde av 1. Det finns ingen stor skillnad                

i spridningen mellan grupperna.  

 

Diagram 3 
Organisationsattraktivitet skapad av Oktogonen 
 

 
 Tidigare kunskap om Oktogonen  

  

 
I bilaga 5 visas de olika svaren uppdelat i hur många i de olika grupperna som svarat                 

respektive siffra. I denna kan det utläsas att 0 och 1 dominerar i gruppen som inte hade                 



 
54 

tidigare kunskap innan, och att 1, 2 samt 3 dominerar i gruppen som hade tidigare kunskap                

om Oktogonen.  

 

5. DISKUSSION 

 
För att kunna undersöka studiens frågeställning och uppfylla dess syfte undersöktes resultaten            

utifrån studiens tre hypoteser. Det som kan utläsas ur resultatet och den första testade              

hypotesen är att motivation skapad av SHB:s vinstandelsstiftelse är lägst hos den äldsta             

gruppen anställda medan den mellersta åldersgruppen visar högst påverkan av Oktogonen.           

Med utgångspunkt i litteraturgenomgången var denna upptäckt förvånande, då risk förutsätts           

minska då tiden till belöning är kortare. Enligt litteraturgenomgången förväntades den äldsta            

gruppen känna en tydlig påverkan på motivation av Oktogonen, då belöningen är nära i tid.               

Vi kom dock till insikt om detta resultats rationalitet då individer som tillhör den äldsta               

gruppen antagligen innehar en känsla av att en ytterligare ansträngning inte kommer att leda              

till extra belöning, vad gäller utdelning från Oktogonen, då denna redan är intjänad och              

säkrad. Detta medan mellangruppen troligtvis har börjat fundera över pensionsfrågan och då            

ser ett värde i att påverka utfallet i större utsträckning. I och med faktumet att det kan antas                  

vara svårare att byta arbete efter 35-års ålder, relativt vid yngre ålder, är även det en trolig                 

anledning till att denna åldersgrupp känner sig motiverad att utföra anstränga sig i det dagliga               

arbetet. 

  

De överlag låga medelvärdena visar på att Oktogonen, totalt sett, inte har en betydande              

påverkan på anställdas motivation. Arbetskultur, Karriärmöjligheter och Lön vägde alla          

tyngre. Denna studies resultat bekräftar även tidigare forskning som visat på att faktorer med              

störst påverkan var lön, arbetskollegor och arbetsuppgifter. 
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Efter applicering av studiens teoretiska ramverk kan resultaten förklaras ytterligare.          

Förväntansteorin antar att motivation beror på uppskattad ansträngning och förväntat utfall av            

belöningen. När belöningen är för osäker eller ansträngningen är för hög, ökar inte             

motivationen. I detta fall kan vi tänka oss att belöningen, det vill säga Oktogonen, kändes för                

osäker på grund av att det är svårt att se hur en individs nutida prestation påverkar en                 

belöning som är långt fram i tiden. Dessutom kan belöningen i sig vara osäker, då det från                 

individens perspektiv finns en risk att utdelningen inte kommer att betalas ut. Den extra              

ansträngning som krävs för att uppnå målet uppfattades då inte som värdeskapande för vissa              

individer och den medförde därför inte någon extra motivation i det dagliga arbetet. Detta              

beskrivs även i tidigare forskning och resonemanget om riskaversion - att gemene man är              

riskavers och föredrar erhållande av belöning direkt då det är mindre riskfyllt - samt att               

belöningen måste kompensera ökad risk. Tidigare forskning om Oktogonen stärker detta           

ytterligare, då de intervjuade ansåg att tidsaspekten var en orsak till att Oktogonen inte              

medförde någon extra motivation. Den yngre generationen - vid antagandet om att dessa             

individer är riskaverta - kan känna en extra stor osäkerhet vad gäller detta, då belöningen sker                

ännu längre fram i tiden jämfört med övriga åldersgrupper. Individer som trots detta kände en               

ökad motivation kan enligt teorin förklaras bero på att den information som publiceras kring              

resultat och avsättningar från Oktogonen anses motivationshöjande för dem i och med att de              

anställda då tydligt får se att det finns en koppling mellan prestation och belöning.  

 

Målsättningsteorin utgår från de fyra kriterier som måste vara uppfyllda för att en individ ska               

känna motivation. Oktogonen uppfyller endast två av dessa, då målet är tydligt och har en               

balans mellan utmaning och realistiskt. Däremot har de anställda inte haft möjlighet att             
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acceptera eller avslå målet och får inte specifik feedback på sitt arbete i relation till               

Oktogonens lönsamhetsmål. Oktogonen hjälper dock till att, enligt agentteorin, få agent och            

principal att arbeta mot ett samstämmigt mål, som är bestämt utifrån principalens intresse,             

vilket i SHB:s fall är högre lönsamhet än genomsnittet. Detta kan medföra målkongruens med              

ett tydligt uttryckt mål från banken och på så sätt leda de anställda åt rätt håll. Trots att                  

incitamentet som används inte anses attraktivt nog för de anställda att känna ytterligare             

motivation av, medför Oktogonen en medvetenhet om vad som förväntas av medarbetarna.            

Fortsättningsvis, tillfredsställer detta endast, i och med att Oktogonen bygger på ett monetärt             

mål, de individer som föredrar explicita incitament i form av tydligt specificerade mål.             

Individer som motiveras av mer implicita incitament, såsom inre tillfredsställelse, motiveras           

förmodligen inte av detta och riskerar att inte uppnå det uppsatta målet. Även detta kan               

förklara den låga graden påverkan som Oktogonen har på motivationen.  

 

Denna studies resultat är även mestadels samstämmigt med tidigare forskning om Oktogonen            

då kvalitativa intervjuer som utförts från ett annat geografiskt område i Sverige har lett till en                

liknande slutsats både vad gäller tidsperspektiv, risk och samverkande faktorer. En skillnad            

ses å andra sidan i forskningen kring den yngre generation, då Oktogonen ger en något ökad                

motivation till de anställda, vissa mer och vissa mindre, trots osäkerheten härstammande i             

läran om risk.  

 

Testet av den andra hypotesen gällande Oktogonens påverkan på lojalitet, visade ett blandat             

resultat som vi inte förutsåg. Enligt litteraturgenomgången kräver en ökad lojalitet att bandet             

mellan en medarbetare och ett företag har stärkts, vilket fordrar en ansträngning från             

arbetsgivaren. Därav bör lojaliteten öka i takt med antalet år som den anställde har arbetat på                



 
57 

banken, eftersom medarbetare hinner uppleva fler utbetalningar av Oktogonen och ha fler            

interaktioner med arbetsgivaren. Resultatet visade dock att den grupp som i högst grad             

påverkades av Oktogonen att stanna på banken var de som arbetat mellan 4-10 år. Denna               

grupp hade även låg spridning vilket betyder att många ansåg att detta stämde in. Enligt               

Mowday et al. (1974) kan detta förklaras av att dessa individer identifierar sig mig bankens               

mål och vision och att det kan vara Oktogonen som har tydliggjort både mål och värderingar                

som verksamheten har. Denna grupp har hunnit vara med under ett antal utdelningar och              

förändringar, men inte så pass många förändringar att mål och vision har tappat sin mening.               

Ett väntat resultat var att grupp 1 hade lägst medelvärde vilket vi tror förklaras av att dessa                 

ännu inte hunnit sätta sig in i betydelsen av Oktogonen, SHB, eller dess förmåner. Även att                

grupp 4, som har arbetat i banken över 21 år, hade ett medelvärde på över 3, är väntat. Dessa                   

har hunnit sätta sig in i bankens mål och värderingar, ha upplevt flera utbetalningar av               

Oktogonen och börjar närma sig, eller är i, åldern där pensionen är relevant. 

 

De främsta orsakerna till varför de anställda väljer att stanna kvar på arbetsplatsen är av de                

karriärmöjligheter som finns men även den existerande arbetskulturen. Vi argumenterar för           

att Oktogonen påverkar arbetskulturen, med stöd i den utförda intervjun med Liljedahl som             

arbetar på HR-avdelningen. Liljedahl hävdar att Oktogonen är en unik kulturbärare då den             

bidrar till förståelse och tvingar anställda vara införstådda i verksamhetens värderingar. SHB            

har ett fokus på långsiktiga relationer, både gällande kunder och anställda, vilket även visar              

sig i införandet av Oktogonen. Detta påverkar den kultur och lojalitet som anställda kan              

känna gentemot företaget, då det blir en ansträngning från bägges håll. Detta kan förklaras av               

förväntansteorin då instrument som Oktogonen enligt teorin kan ses som ett verktyg för en              

individ att identifiera och förstå organisationens värderingar, vilket kan leda till en högre             
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lojalitet enligt Mowday et al. (1974). Den låga personalomsättningen som SHB har i             

förhållande till konkurrenter tyder på en högre lojalitet hos bankens anställda, vilket kan             

tolkas som att något skiljer banken från dess konkurrenter. Ifall vi ser till de högst rankade                

faktorerna, karriärmöjligheter och arbetskultur, är det troligare att arbetskulturen är den           

avgörande faktorn. Detta då det är en homogen bransch och karriärmöjligheter ser liknande ut              

inom nordiska banker. Arbetskulturen, som är ett mjukt värde och därmed är svår att mäta, är                

däremot något som kan skilja sig mellan arbetsplatser och med påverkan från Oktogonen kan              

utgöra det unika i banken. Flertalet initiativ har tagits för att skapa en arbetsplats på vilken de                 

anställda trivs och tänker långsiktigt, både gentemot kunder men även vad gäller sin egen              

karriär, där Oktogonen är en åtgärd. Det som kan utläsas är att en del av lojaliteten beror på                  

direkt inverkan från Oktogonen, och en del på indirekt påverkan av Oktogonen genom             

arbetskulturen.  

 

En hög lojalitet, som enligt definitionen bland annat beror på “en vilja att anstränga sig för                

organisationen”, kan kopplas till motivation. Erhåller en individ en hög lojalitet är det högst              

troligt att denne vill anstränga sig för organisationen och får därav en motivation till arbetet.               

Det finns även en koppling till agentteorin med det samband som finns mellan målkongruens              

och lojalitet, då anställdas lojalitet bland annat bygger på målidentifiering.  

 

I den tredje hypotesen undersökte vi hur Oktogonen kan ha påverkat anställda till att söka sig                

till banken genom att jämföra de som visste om Oktogonen sedan innan med dess svar om                

hur mycket Oktogonen påverkade de att påbörja en anställning på banken jämfört med de              

som inte visste det. Testet visade att personer som visste om Oktogonen sedan innan              

påverkades till en marginellt högre grad av denna faktor när de valde att ansöka till banken.                
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Då vi inte undersökte arbetsgivare utan en vinstandelsstiftelse kan detta resultat dock endast             

vara en svag indikator snarare än en slutsats. Rykte, Tillgänglighet samt Karriärmöjligheter            

värdesattes mer i fråga om att ansöka till banken. Genom en bra arbetskultur och hög lojalitet                

kan ett specifikt rykte erhållas om hur banken är att jobba för, och detta kan leda till en                  

attraktion för SHB som arbetsgivare. Även motivation anställda känner spelar en roll i detta.              

Detta beskriver employer branding”-teorin, där spridning sker genom att medarbetare speglar           

sin uppfattning om arbetet utåt. Utomstående kan då uppfatta och identifiera sig med             

värderingar och kultur, samt se en möjlighet att tillfredsställa sina behov . En höjd lojalitet till                

banken och en något höjd motivation, indirekt eller direkt påverkad av Oktogonen, kan därav              

influera organisationsattraktiviteten positivt. 

 

SHB har arbetat länge med att implementera en stark arbetskultur där anställda ska trivas och               

arbeta i företagets intresse. Detta har visat sig fungera då organisationen har erhållit ett flertal               

priser och den låga personalomsättningen är även en indikation på detta. Oktogonen bidrar till              

detta arbete då den tillför målkongruens, identifiering till värderingar (långsiktighet          

framförallt) samt tillför en uppskattning till anställda vid ett bra presterat år. Sett tillsammans              

är Oktogonen en pelare i företagets kultur och värderingar, som visat sig ge mycket positiva               

effekter, däribland på motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet.  

 

 

6. SLUTSATS 
 

Denna studie visar att det förekommer en signifikant skillnad mellan olika de olika             

respondentgrupperna vad gäller motivation och lojalitet orsakad av Svenska Handelsbankens          
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vinstandelsstiftelse Oktogonen. En gemensam nämnare mellan grupperna baserade på ålder          

och arbetslängd visade sig dock i denna studie vara att existensen av vinstandelsstiftelsen inte              

har någon avsevärd påverkan på de anställdas dagliga motivation på grund av del             

tidsaspekten, dels riskaversion. Utbetalningen från vinstandelsstiftelsen fungerar mer som en          

extra, positiv belöning, utöver den som tillkommer de anställda i form av lön och möjligheter               

till befordran. Studien har däremot påvisat att Oktogonen trots detta besitter en viktig roll i               

fråga om lojalitet, låg personalomsättning, organisationsattraktivitet och att den fungerar som           

en förstärkare och bärare av bankens arbetskultur. Detta då den ökar de anställdas             

identifiering med SHB:s värderingar och långsiktighet samtidigt. Intervjuer för insamlande av           

kompletterande data bekräftar även detta resultat. Slutsatsen är därmed att Oktogonen           

framförallt bidrar till målkongruens, en bra arbetskultur och identifiering med banken som            

genom detta även påverkar motivation och lojalitet, och i sin tur organisationsattraktivitet,            

positivt. Efter en applicering av studiens teoretiska ramverk kan det konstateras att            

Oktogonen inte är ett fullständigt incitament för att ensamt kunna skapa motivation och             

lojalitet men att den kan anses vara viktig för helheten inom SHB:s i termer av den bidrar till                  

en förståelse för målet, det långsiktiga tänket, medarbetarnas och bankens värderingar, samt            

att den även tillför uppskattning mot de anställda.  
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7. BEGRÄNSNINGAR OCH FRAMTIDA FORSKNING 

 

Det finns ett antal begränsningar med denna studies resultat. Motivation och arbetslojalitet är             

komplexa begrepp som är svåra att mäta och subjektivt tolkningsbara. Begreppet lojalitet kan             

enligt litteraturgenomgången mätas på olika sätt. Vi valde att använda definitionen av            

Mowday et al. (1974) för lojalitet som bygger på tre faktorer. I motivationsfrågan användes              

definitionen av Pinder (1998:11) för att göra det enkelt för respondenterna. Däremot skiljde             

vi inte mellan implicita och explicita incitament utan blandade dessa, såsom lön och             

arbetskultur, vilket gör det svårt att jämföra eventuella skillnader i denna parameter. Vidare             

kan det finnas ytterligare faktorer i banken som kan påverka motivation och lojalitet och              

dessa har inte inkluderats i denna studie. De anställda graderar därav endast ett fåtal av de                

faktorer som kan vara den verkliga orsaken.  

 

Hög motivation och lojalitet är heller inte nödvändigtvis likställt med hög           

organisationsattraktivitet. Det kan vara andra faktorer som påverkar        

organisationsattraktiviteten och ett säkert samband mellan de två variablerna och          

utfallsvariabeln var inte möjligt att mäta fullt ut i denna studie. Fortsättningsvis är inte måttet               

av Oktogonens påverkan på organisationsattraktivitet ovillkorligen tillförlitligt då endast         

anställda inom SHB fick tillgång att besvara studien och inte de individer som valde bort               

SHB för en annan arbetsgivare eller som är potentiella anställda. 

 

Då variablerna är komplexa och öppna för tolkning är det svårt att endast genom en               

kvantitativ studie få ett resultat som är tillförlitligt och applicerbart på verksamheten. Det             

hade varit stärkande att komplettera vår undersökning med kvalitativa intervjuer med SHB:s            
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för att få en ökad förståelse och inblick i hur de anställda resonerar kring frågorna och hur de                  

tolkats. Även en mer omfattande kvantitativ studie, som upprepas vid ett flertal tillfällen             

under en längre tidsperiod, skulle eventuellt kunna påvisa och förklara ytterligare           

orsakssamband mellan motivation, lojalitet och organisationsattraktivitet.  

 

En till begränsning i studien är att resultatet inte speglar hela verkligheten. De tillfrågade i               

studien var endast medarbetare eller så kallade mellanchefer, och ingen med en högre             

ledningspost deltog. För att spegla hela verksamheten krävs vidare forskning inom området,            

med en större urvalsgrupp och mer omfångsrik forskning. 

 

För framtida forskning hade det varit intressant att utföra en forskning på SHB jämfört med               

en annan nordisk bank som inte har liknande incitamentsprogram och då utforma en studie              

som undersöker eventuella skillnader mellan dessa. Då banksektorn är homogen skulle det gå             

att utläsa om Oktogonen påverkar motivation och lojalitet samt till vilken grad. Det hade              

även gått att utläsa hur organisationsattraktiviteten skiljer mellan de två och då komma till en               

vidare slutsats. Dessutom hade det varit intressant att jämföra en vinstandelsstiftelse med ett             

annat incitamentsprogram eller incitament i fråga om motivation, lojalitet och          

organisationsattraktivitet. På detta sätt hade det gått att utläsa det mest effektiva incitamentet             

för att anställda ska påverkas avseende dessa variabler och därmed komma underfund med             

vilket incitament om stärker humankapitalet som mest. 

 

Gällande åldersgrupper hade en mer genomgripande forskning kunnat utföras under ett flertal            

decennier för att se hur en åldersgrupp ändrar sina prioriteringar idag till när de går i pension.                 

Exempelvis hade åldersgruppen 18-35 år kunnat intervjuats en gång varje decennium för att             
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på så sätt kunna jämföra deras svar över tid. På detta sätt hade det kunnat konstaterats, eller                 

inte konstaterats, att motivation och lojalitet beror på ålder. En begränsning i detta är att               

endast en generation studeras, vilken kan skilja sig i åsikt från andra generationer. Därav              

skulle det krävas en omfattande forskning på ett flertal generationer för att resultatet ska vara               

generellt applicerbart.  

 

En central fråga som hade kunnat undersökas ytterligare är SHBs låga personalomsättning. I             

denna uppsats kopplar vi ihop lojalitet med låg personalomsättning, men personalomsättning           

kan även påverkas av andra faktorer såsom konjunktur, andra möjligheter och krav på de              

anställda. Då en låg personalomsättning specifikt karaktäriserar SHB, är denna fråga ytterst            

relevant att undersöka på banken. En frågeställning hade då kunnat vara: Vilka faktorer har              

en avgörande roll för Svenska Handelsbankens låga personalomsättning? 
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Bilaga 1. Studiens webbaserade frågeformulär 
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Bilaga 2. Frågeformulärets introduktionsbrev 
 
 
Introduktionsbrev till studiens webbaserade frågeformulär.  
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Bilaga 3. Projektplan 
 
Studiens projektplan som kom med det webbaserade frågeformuläret och introduktionen. 

 

Problemformulering 

Men den ökade globaliseringen följer även en ökad konkurrens mellan företag. När            

konkurrensen ökar på en marknad, ökar även risken för att aktörerna inom en bransch mot               

samma eller liknande mål. Det krävs då att företag skiljer sig från mängden. Ett sätt att göra                 

detta på är att se sina anställda som en investering snarare än en kostnad som ska minimeras.                 

Humankapitalet, det vill säga de anställda, kan till exempel bidra till ett förbättrat utförande              

och en ökad effektivitet vilket gynnar företaget i arbetet mot vinstmaximering. (Riley,            

Michael & Mahoney, 2016) 

 

När humankapitalet skiljer sig från de konkurrerande företagens besitter företaget en viktig            

tillgång som kan innebära en konkurrensfördel gentemot företagen på samma marknad.           

(Besanko, Dranove, Shanley & Schaefer, 2013: 136, 295) För att detta ska uppnås är det               

viktigt att arbetstagarna är tillfreds samt motiverade att arbeta. Motiverade anställda           

eftersträvas därför av många företag i syfte att förbättra verksamheten. Det är även viktigt att               

attrahera och därefter bibehålla humankapitalet för att besitta en långvarig konkurrensfördel.           

(Brezelius & Skärvad, 2000: 291) 

 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie att undersöka hur ett incitamentsprogram kan påverka           

humankapitalet i ett företag. För att kunna besvara studiens syfte är frågeställningen följande:             

“På vilket sätt påverkar en vinstandelsstiftelse en organisations anställda i fråga om            

motivation, lojalitet och därmed organisationsattraktivitet? 

 

Metod  

Vi avser att göra en kvantitativ undersökning riktad mot anställda inom Svenska            

Handelsbanken i Sverige. Insamling av data kommer att ske genom anställda får möjlighet att              

besvara ett webbaserat frågeformulär som är utformat för att besvara studiens syfte.            

Frågeformuläret beräknas ta 3-4 minuter att besvara och allt insamlad data är konfidentiell.             
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Vi ämnar att nå ut till cirka 500 anställda på avdelningen ASRMT samt kontor i sydöstra                

Sverige. Frågeformuläret beräknas vara tillgängligt mellan 23/11 - 7/12. 

 

Begrepp 

Studiens två variabler, för att kunna mäta huruvida de uppställda hypoteserna kan accepteras             

eller förkastas, är motivation och lojalitet. Motivation definieras i studien på           

arbetsmotivation, det vill säga arbetstagarens motivation till att utföra det av chefen eller             

ledningen önskvärda beteendet, samt den ansträngning som används till det utförda arbetet i             

enlighet med Pinders (1998:11) beskrivning. Lojalitet definieras inom ramen för denna studie            

som styrkan av en anställds identifiering med och tillgivenhet till organisationens visioner,            

mål och värderingar, och mäts utifrån tre faktorer: En stark igenkänning och acceptans till              

organisationen, en vilja att anstränga sig för organisationen och en önskan att fortsätta vara              

anställd i organisationen (Mowday et al., 1974). De två variablerna förväntas leda till             

utfallsvariabeln organisationsattraktivitet, vilket definieras som i vilken mån organisationen,         

som potentiell arbetsgivare, uppfattas åtråvärd och attraktiv för potentiella anställda (Doubell           

& Potgieter, 2018) 
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Bilaga 4. Dataanalys 

 

Statistiska mått 

Tabell 3 till 16 beskriver de läges- och spridningsmått som studien har studerat om 

motivation, lojalitet samt organisationsattraktivitet. Den första tabellen (tabell 3)  är 

hänförbar till frågeformulärets sjunde fråga och nästkommande tabell (tabell 8) beskriver 

samtliga variablers statistiska mått. Vidare, tabell 9 till 11 berör motivation skapad av 

Oktogonen, tabell 12 till 14 berör lojalitet skapad av Oktogonen och tabell 15 och 16 berör 

Oktogonen mer generellt.  

 
Tabell 3 - fråga 7 i frågeformulär 

 
Påstående                     Antal svar 

 
7. Vilka incitament motiverar dig mest till att anstränga dig i ditt dagliga arbete? 

1. Karriärmöjligheter/befordran 149 
2. Arbetskulturen 167 
3. Lönen 142 
4. Oktogonen 106 
5. Bonus 15 

579 
 

 
 
Tabell 8 
Beskrivning av studiens variabler  

 
Lojalitet Motivation Organisationsattraktivitet  

 
N Valid 193 193 193 

Missing 0 0 0 
Mean 3.1202 3.5389 2.8817  
Median 3.2000 3.5714 3.0000  
Mode 3.00 3.86 3.17  
Std. Deviation 0.63611 0.50528 0.90265  
Sum 602.20 683.00 556.17  
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Tabell 9 
Motivation skapad av Oktogonen beroende på ålder 

 
Sum of squares Significant 

 
Between Groups 8.238 0.049 
Within Groups 255.430  

 
 
 
Tabell 10 
Motivation skapad av Oktogonen beroende på ålder 

 
Åldersgrupper  N Mean Std. Deviation Std. error mean 

 
18-35 91 2.96 1.210 0.127 
36-55 59 3.20 1.141 0.149 
56+ 43 2.63 1.070 0.163 

 
 

Tabell 11 
Motivation skapad av Oktogonen beroende på ålder 

 
Mean 18-35 36-55 56+ 

 
Arbetsmiljö/Arbetskultur 4.42 4.58 4.05 
Lön 4.29 3.92 3.02 
Karriärmöjligheter/Befordran 4.38 3.47 3.67 

 
 

Tabell 12 
Lojalitet skapad av Oktogonen beroende på arbetslängd 

 
Sum of Squares Significant 

 
Between Groups 14.974 0.017  
Within Groups 270.086  
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Tabell 13 
Lojalitet skapad av Oktogonen beroende på arbetslängd 

 
Arbetslängd N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

 
0-3 71 2.62 1.223 0.145 
4-10 34 3.35 1.041 0.179 
11-21 43 2.86 1.338 0.204 
21+ 45 3.13 1.120 0.167 

 
 

Tabell 14 
Lojalitet skapad av Oktogonen beroende på arbetslängd 

 
Mean 0-3 4-10 11-20 21+ 

 
Karriärmöjligheter/befordran 3.8 3.91 3.58 3.51 
Arbetskultur 3.68 4.29 4.4 4.2 

 
 

Tabell 15 
Oktogonens påverkan vid beslut att påbörja en anställning 

 
Sum of Squares Significant 

 
Between Groups 15.230 0.003 
Within Groups 321.879  

 
 
 
Tabell 16 
Oktogonens påverkan vid beslut att påbörja en anställning 

 
Fråga Tidigare kunskap Mean Std Deviation 

 
Hur påverkade Oktogonen Ja 1.92 1.334 
att du påbörjade en  
anställning på SHB? Nej 1.36 1.255  
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Deskriptiv statistik 

Tabell D.4.1 till D.4.4 visar fördelningen över anställdas svar som berör frågor om 

kön, ålder, position och tid på arbetsplatsen. 

  

Tabell D.4.1 
Stickprovets fördelning över variabeln ålder 

 
Ålder Antal Procent 

 
18 - 35 91 47,2 
36 - 55 59 30,6 
56 + 43 22,3 
Totalt 193 100.0 

 
 

Tabell D.4.2 
Stickprovets fördelning över variabeln kön 

 
Kön Antal Procent 

 
Kvinna 101 52,3 
Man 92 47,7 
Totalt 193 100.0 

 
 
 
Tabell D.4.3 
Stickprovets fördelning över variabeln position 

 
Position Antal Procent 

 
Medarbetare 170 88,1 
Chef 23 11,9 
Totalt 193 100.0 
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Tabell D.4.4 
Stickprovets fördelning över variabeln “Antal år på Handelsbanken” 

 
År Antal Procent 

 
0 - 3 71 36,8 
4 - 10 43 22,3 
11 - 20 45 23,3 
21 + 34 17,6 
Totalt 193 100.0 

 
 

 

Normalfördelning 

Tabell N.1 och N.2 visar den grafiska fördelningen av respondentgrupperna uppfattning av            

Oktogonen utifrån studiens variabler: motivation och lojalitet.  

 

Tabell N.1 

Respondenternas uppfattning om hur Oktogonen bidrar till arbetsmotivation uppdelat i de tre            

åldersgrupperna. Linjen visar en normalkurva och svaren kan därför antar följa en            

normalkurva i hög mån för samtliga åldersgrupper.  
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Tabell N.2 

Respondenternas uppfattning om hur Oktogonen har påverkat dem att fortsätta sin anställning            

på Handelsbanken uppdelat i de fyra arbetsgrupperna. Linjen visar även här normalkurvan            

och svaren kan därför antar följa en normalkurva i hög mån för samtliga grupper.  

 
 
 
Statistisk analys: Kruskal-Wallis 
Genomförda Kruskal-Wallis tester för Oktogonen visar på statistisk signifikans för respektive 
variabel.  
 
 
Tabell S.1 
Sig < 0.05 för signifikans. 
 
Oktogonen Kruskal-Wallis df Sig. 

 
Motivation          6.556 2 0.040 
Lojalitet          9.826 3 0.020 
Organisationsattraktivitet          9.599 1 0.002  
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Bilaga 5. Stapeldiagram 
 
 

 
 
Figur 1 Figur 2  
Stapeldiagram över variabeln motivation Stapeldiagram över variabeln lojalitet  
beroende på åldersgrupp beroende på arbetslängd 
 

 
Figur 3 
Stapeldiagram över Oktogonens påverkan 
beroende på tidigare kunskap 
 


