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1 Inledning 

I detta kapitel kommer en bakgrund till problemet presenteras. Den följs av en 
problemdiskussion gällande belöningssystem och decentraliseringsaspekter varvid 
uppsatsens syfte presenteras. Avslutningsvis behandlas uppsatsens avgränsningar. 

1.1 Bakgrund  
 
En man skulle vid ankomsten efter en lång flygresa hyra en bil och ringde då till en av de 
stora biluthyrarna. Samtalet, som inte kostade honom något kopplades som vanligt till en 
telefoncentral i en glesbygd, där hundratals operatörer ständigt bokade bilar. I och med att han 
var osäker på vilken typ av bil han ville ha, ställde han några frågor till operatören. Mitt i en 
fråga bröts plötsligt samtalet, varvid han blev väldigt förvånad och irriterad. Först efteråt 
förstod han att det brutna samtalet berodde på den ekonomiska styrningen som genomsyrade 
uthyrningsföretaget, då operatörens lön nämligen var relaterad till antalet bokningar per 
timme. Om en kund krävde lite extra tid, tjänade den anställde mer på att koppla bort den 
frågvise kunden och istället tala med en ny kund som förhoppningsvis skulle boka snabbare. 
Mannen bokade sin hyrbil hos ett annat bolag. (Svenska Dagbladet 1999-02-10) 
 
För att ett företag, oavsett storlek, ska vara framgångsrikt är det viktigt att en bra strategi är 
formulerad och att den följs. Den ska inte bara efterföljas av högsta ledningen, utan alla inom 
företaget ska vara väl införstådda i vad det är som gäller, vart företaget är på väg och hur 
företaget ska komma dit. Det är även viktigt att de anställda vet vilken funktion de har i 
företaget och hur deras dagliga arbete bidrar till att komma närmare det uppsatta målet. För att 
företaget ska lyckas med detta, krävs en bra kommunikation av företagets mål genom hela 
organisationen samt att alla anställda accepterar dessa och jobbar i en riktning som gynnar 
organisationens mål. (Steers och Porter 1991) Att ledningen ser till att alla anställda är 
införstådda i vad som gäller räcker dock inte alltid, individerna måste även ha en vilja att 
jobba mot de uppsatta målen. Merchant och Van der Stede (2003) menar att det ska uppstå en 
kongruens mellan företagets mål och individernas mål. (Ibid) För att uppnå denna 
målkongruens förespråkar Svensson och Wilhelmson (1989) att ett väl utformat 
belöningssystem kan vara det mest effektiva verktyget för detta. Syftet med ett 
belöningssystem är att de anställda belönas när de handlar i företagets intresse, varvid de 
anställda även stimuleras till att utföra de handlingar som företaget prioriterar. (Ibid) 
 
I det ovanstående exemplet med biluthyrningsföretaget illustreras ett scenario där ledningen 
genom utformningen av sitt belöningssystem kommunicerar till sina anställda vad som är 
viktigt, nämligen antalet bokningar. Frågan är dock om ledningen är medveten om de effekter 
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som belöningssystemets utformning kan föra med sig vid mötet med kunden? De anställda 
bokar säkerligen ett mycket stort antal bilar, men antagligen bara till kunder som bokat av 
företaget tidigare eller till dem som inte har några frågor. De potentiella kunder som däremot 
har funderingar och frågor, kommer att ha svårt att bli kunder och kommer i framtiden heller 
inte att vilja hyra av företaget i fråga, efter det bemötande som exemplet illustrerar. 
Människor är otroligt uppfinningsrika när det gäller att lista ut hur ett ekonomiskt 
belöningssystem kan användas för att ge dem själva så mycket egen monetär vinning som 
möjligt. Belöningssystemets utformning måste därför vara ordentligt genomtänkt, så det inte 
oavsiktligt premierar ett kortsiktigt och egoistiskt agerande, vilket är fallet i exemplet ovan. 
Detta kan mycket väl komma att straffa sig på längre sikt för uthyrningsföretaget som helhet.         
 
Förutsättningarna för företag förändras alltid och konkurrensen verkar ständigt hårdna i takt 
med till exempel en ökad globalisering. Företagen ställs ständigt inför högre krav på till 
exempel ett bredare produktutbud, högre kvalitet, lägre priser samt ökad effektivitet (Cooper 
1996). Detta medför att företagen hela tiden är tvungna att ta fram och implementera nya 
tekniker för att organisera och styra genom den föränderliga marknaden, varvid bland annat 
utformning av belöningssystem samt organisatoriska aspekter blivit en allt viktigare del (Dent 
1996). Gällande de organisatoriska aspekterna har tanken på att i större eller mindre 
utsträckning decentralisera delar av företagets verksamhet växt sig stark. Denna tanke startade 
i Sverige under 1970-talet och lever på många sätt kvar än idag. (Bruzelius och Skärvad 2000) 
Resonemanget bakom decentraliseringen är att företagen ska kunna ta mer 
marknadsanpassade beslut och på ett bättre, snabbare och mer flexibelt sätt kunna hantera 
lokala möjligheter och problem. Detta för att på så sätt uppnå högre effektivitet och bli mer 
framgångsrika. Medaljen med att decentralisera kan dock ha en baksida, då decentralisering i 
många fall innebär stora förändringar för företagen. På grund av den decentraliserade 
organisationen förändras bland annat karriärvägarna, medarbetare på många nivåer påförs ett 
större krav gällande kunskap och personliga egenskaper samt nya belöningssystem införs. 
(Södergren 1987)   

1.2 Problemdiskussion 
 
Den marknad som företag i västvärlden agerar på, präglas således ständigt av en snabb 
förändringstakt och nya kundbehov, vilket får det att framstå som relevant att företag bör ha 
förmågan att anpassa sig för att kunna vara effektiva och framgångsrika. För att som företag 
kunna vara flexibelt och anpassningsbart hävdas det av flera forskare, bland annat av 
Svensson och Wilhelmsson (1989), att belöningssystem kan vara nyckeln till detta. Dessutom 
har företagsledningar till exempel försökt anpassa sig till ovanstående förändringar genom 
olika långtgående grader av decentralisering.  
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Det har i uppsatsen tidigare uppmärksammats att medaljen med decentralisering kan ha en 
baksida, då decentraliseringen medför stora förändringar för företag. (Södergren 1987) Dessa 
förändringar behöver inte vara problematiska, men kan bli det om de inte hanteras rätt av 
ledningen. Även Hope och Fraser (1998) anser att decentralisering inte helt och hållet är 
problemfri. Decentraliseringsförfarandet förutsätter nämligen att företagsledningen tänker om 
gällande hur de sätter mål, mäter prestationer samt hur belöningssystemet designas, allt för att 
dessa parametrar ska fungera tillsammans på ett effektivt sätt och gemensamt leda till ett 
önskvärt resultat. (Ibid) 
 
Ett belöningssystem syftar till att engagera och motivera de anställda i ett företag och få dem 
att arbeta mot samma mål som företagsledningen prioriterar. Om belöningssystemen inte 
korrekt reflekterar företagets mål, framstår risken stor att uppsatta mål inte nås.  Anledningen 
till detta kan vara att individerna uppfattar att belöningssystemet premierar ett visst beteende, 
men då systemet är felaktigt utformat är det egentligen ett annat beteende som eftersöks från 
beslutande håll. Effekten blir att individernas mål inte blir kongruenta med organisationens 
mål, vilket kan vara direkt skadligt och leda till ett sämre resultat för företaget. (Merchant och 
Van der Stede 2003)  

 
”What you measure is what you get” 

Kaplan och Norton 1992 
 
Ett belöningssystem kan även ha ett vidare syfte. Steers och Porter (1991) menar att 
belöningssystemet ska utformas så att det dels attraherar ny arbetskraft, dels ser till att 
företaget behåller sin befintliga arbetskraft och dessutom motiverar den befintliga 
arbetskraften. För att den belöningsform företaget använder sig av också ska motivera 
individen måste den också uppfattas som en belöning av individen (Svensson och Wilhelmson 
1989). Detta kan dock ses som problematiskt, då individer inom olika verksamheter eller 
avdelningar i ett företag tenderar att ha skilda mål och preferenser (Lawler 1990). Individer 
motiveras således av olika saker, varför det blir viktigt för dem som utformar 
belöningssystemet att göra det flexibelt, då ambitionen bör vara att systemet ska kunna passa 
alla det berör. Om företaget inte lyckas med detta, förefaller risken stor att det önskvärda 
beteendet uteblir, alternativt att individens incitament till att utföra det önskvärda beteendet 
minskar. (Merchant och Van der Stede 2003)  
 
Svensson och Wilhelmsson (1989) anser att för att förebygga ovanstående risker bör de som 
utformar belöningssystemet skaffa sig en så god kännedom som möjligt om sin personal, så 
att de vet vilken typ av belöningar som skapar mest värde för de anställda och som således är 
de mest motiverande. Med den kunskapen underlättas utformningen av belöningssystemet och 
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lämpliga avvägningar mellan monetära och ickemonetära belöningar kan göras. Frågan är om 
ovanstående resonemang kan vara ett mer påtagligt problem i en centraliserad organisation än 
i en organisation som är decentraliserad, då individen som beslutar om belöningssystemets 
utformning förmodligen sitter längre ifrån de personer som ska utvärderas och belönas? Kan 
det vara så att den som beslutar i en decentraliserad organisation ges bättre möjligheter att 
skapa sig den nödvändiga kännedomen om sina medarbetare, eftersom denne troligen sitter 
närmare de som ska utvärderas och belönas?  
 
Andra frågeställningar är huruvida den autonomi som återfinns i en decentraliserad 
organisation kan anses utgöra en belöning i sig och därmed minska den monetära 
ersättningen? Finns det skillnader mellan en decentraliserad och en centraliserad organisation 
i hur de motiverar och engagerar sina anställda för att uppnå kongruens mellan 
organisationens och de anställdas mål? Om så är fallet, hur tar det sig då uttryck i 
belöningssystemet?      
        
Utifrån ovanstående diskussion utkristalliseras flertalet problematiska och oklara områden 
gällande vad som utgör ett bra och effektivt belöningssystem i en organisation. De mest 
relevanta frågorna, vilka ligger till grund för uppsatsens syfte är: 

• Hur kan ett belöningssystem ta sig uttryck i en decentraliserad respektive centraliserad 
organisation? Varför ser de ut som de gör samt hur effektiva är de i respektive 
organisation? 

• Går det att utifrån organisationernas belöningssystem dra paralleller till 
decentraliseringsgradens påverkan på belöningssystem? 

 
Intresset att studera vald problematik torde vara stort, då antalet organisationer som 
decentraliserat sin verksamhet är många. Av ovan nämnda frågor framstår det som relevant att 
undersöka huruvida en decentralisering bör åtföljas av ett förändrat belöningssystem, för att 
organisationen ska kunna vara effektiv och åtnjuta de förväntade förtjänster som antagligen 
föranlett decentraliseringen. Vidare har det visat sig att forskning inom detta område i mångt 
och mycket saknas. Många forskare tangerar ämnet, då de konstaterar att decentraliseringen 
för med sig omfattande förändringar på många punkter. Däremot saknas det forskning 
gällande belöningsstrategier och det faktiska utformandet av ett belöningssystem i 
organisationer med olika decentraliseringsgrad. Är detta för att några skillnader inte går att 
finna som relevant forskning saknas, eller är det bara ett resultat av okända och slumpartade 
omständigheter?   
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1.3 Uppsatsens syfte  
 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur decentraliseringsgraden påverkar utformningen av ett 
belöningssystem. 

1.4 Avgränsningar 
 
Denna uppsats begränsas till att endast undersöka belöningssystem på de lägsta hierarkiska 
nivåerna, där de anställda möter organisationens kunder. 

1.5 Definitioner 
 
Genomgående i denna uppsats kommer det att hänvisas till organisationers grad av 
centralisering eller grad av decentralisering. Dessa två värden kan anses befinna sig på samma 
värdeaxel och på så sett beskriva samma sak, fast med olika ord. Fortsättningsvis kommer det 
endast att benämnas som grad av decentralisering. Detta för att minska risken för missförstånd 
och sammanblandning av begreppen.    
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2 Metod 
Syftet med detta kapitel är att måla upp en bild av det förhållningssätt som föreligger 
till teori och empiri, grunderna till de val som gjorts samt att beskriva och motivera den 
verklighets- och vetenskapssyn som ligger till grund och har präglat denna uppsats. Det 
kommer också att redogöras för tillvägagångssättet för genomförandet av denna 
uppsats. Vidare är ambitionen att ge läsaren bra förutsättningar för att kunna bedöma 
och ta ställning till trovärdigheten och kvaliteten i uppsatsen. 

2.1 Verklighetssyn och vetenskapssyn 
 
Den verklighetsuppfattning en forskare har ligger till stor del till grund för de metodval 
forskaren gör. Beroende på hur forskaren ser sin verklighet tas ett antal aktiva beslut gällande 
val av metod, vilka kan skilja sig från andra forskare då de har en annan 
verklighetsuppfattning. Då olika metodval kan leda fram till olika forskningsresultat förefaller 
det relevant att fundera på vilken typ av verklighetsuppfattning som forskaren har och hur den 
kan ha påverkat forskarens val av metod i den aktuella undersökningen. 
Verklighetsuppfattningen påverkas bland annat av tidigare erfarenheter och upplevelser och 
lämnar sitt avtryck i forskarens fortsatta syn på vetenskapen. (Arbnor och Bjerke 1994) Det är 
av ovan nämnda resonemang inte fel att anta att ekonomprogrammet vid Linköpings 
universitet till viss del har präglat de val och tolkningar som gjorts i denna uppsats. I synen på 
hur vetenskap utvinns ur ”verkligheten” återfinns bland annat positivism och hermeneutik. 
Dessa kan ses som motsatspar till varandra.  
      
I denna uppsats kommer kunskap och förståelse kring valda ämnen att utvecklas genom 
dialog och tolkning av såväl teori som empiri för att kunna besvara uppsatsens syfte. Detta 
ligger i linje med vad Arbnor och Bjerke (1994) benämner som ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt, vilket utgår från en individuell förförståelse för ett ämne och skapar ny 
förståelse genom dialog och tolkning. Vidare försöker hermeneutikern finna förklaringar till 
skeenden genom att söka förståelse för olika delar, vilka ingår i en större helhet. Samtidigt 
eftersträvas en förståelse för helheten i sig, vilken byggs upp i avsikt att förklara en viss 
specifik del eller ett föremål för en studie. (Quinn Patton 2002) Denna förståelse grundar sig 
uteslutande på forskarens personliga tolkningar av det framtagna materialet, vilket kan bestå 
av allt från textmassa till genomförda dialoger. (Alvesson och Sköldberg 1994) Som 
förtydligande exempel kan förståelse för ett belöningssystem i ett företag ges.  
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Fig 2.1 Den Hermeneutiska cirkeln 
 
För att kunna svara på syftet i denna uppsats, samt förklara varför ett belöningssystem är 
utformat som det är i ett företag, krävs inte bara förståelse för hur belöningssystemet är 
uppbyggt. Det krävs även insikt om hur företaget som helhet ser ut samt omvärlden det agerar 
i. I detta exempel blir belöningssystemet delen och företaget med omvärld helheten. Det går 
alltså inte, enligt ett hermeneutisk tänkande, att fullt ut förstå belöningssystemet om förståelse 
för företaget som helhet inte uppnåtts. Utifrån samma resonemang går det heller inte att fullt 
ut förstå företaget som helhet utan att förståelse för delen, det vill säga belöningssystemet, är 
uppnådd. I denna uppsats har såväl belöningssystem som organisation studerats i enlighet med 
den hermeneutiska cirkeln. Förståelsen för dessa två har byggts upp successivt genom en 
kontinuerlig lärandeprocess där fokus har alternerats mellan del och helhet, det vill säga 
belöningssystem och organisation. (Alvesson och Sköldberg 1994, Molander 1988).  
 
Att uppnå full förståelse för ett stort företag kan ses som ouppnåeligt och får i det närmaste 
betraktas som en utopi. Det skulle vara oerhört tidskrävande om ens genomförbart att uppnå 
full förståelse för en större organisation. Ett stort internationellt företag kan stå som exempel, 
där en heltäckande studie ner på individnivå skulle framstå som mycket omfattande och 
komplex i och med att det gäller tusentals anställda med olika funktioner. Tanken med det 
hermeneutiska förhållningssättet i denna uppsats är således inte att uppnå full förståelse, utan 
snarare ett sätt att arbeta efter i strävan att uppnå en så pass god förståelse för del och helhet 
som möjligt. Det är heller inte nödvändigt att uppnå en full förståelse, då flertalet forskare, 
bland annat Eisenhart (1989), talar om en mättnad i datainsamlandet. Denna mättnad infinner 
sig när ny data inte resulterar i att någon nämnvärd förståelse genereras (Eisenhart 1989).   
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2.2 Uppsatsens ansats 
 
Vid ett forskningsarbete står forskaren inför flertalet val och ställningstaganden gällande 
utformning samt genomförande av undersökningen. Vidare måste forskaren definiera vad som 
eftersträvas och vad som ska uppnås med undersökningen. Nedan kommer olika 
valmöjligheter presenteras samt motivering till de val och ställningstaganden som gjorts i 
denna uppsats. 

2.2.1 Deduktivt arbetssätt 

Det arbete som präglar forskarnas vardag består av att relatera teori och verklighet till 
varandra. Forskare kan ha olika förhållningssätt till teori och empiri och detta är något som 
har problematiserats inom såväl filosofin som det vetenskapliga arbetet. Två alternativa 
förhållningssätt som forskare kan arbeta med för att relatera teori och empiri omfattas av 
begreppen induktion och deduktion. (Quinn Patton 2002) 
 
Utgångspunkt för denna uppsats har tagits i det material och de redan befintliga teorier som 
under årens lopp har publicerats gällande belöningssystem samt centralisering respektive 
decentralisering. Vidare har vissa logiska resonemang, förväntningar och antaganden gjorts 
utifrån en hypotetisk sammanslagning av de redan befintliga teorierna, vilket har resulterat i 
ett nytt teorikapitel1. Dessa teorier samt antaganden och resonemang har ställts i relation till 
det material och den kunskap som på olika sätt inhämtats från de två valda studieföretagen. 
Detta har gjorts med ambitionen att försöka förklara och svara på de frågeställningar som 
ligger till grund för syftet med denna uppsats. Detta kan liknas vid ett deduktivt arbetssätt, 
vilket enligt Quinn Patton (2002) innebär att forskare drar slutsatser om enskilda företeelser 
utifrån redan befintliga teorier och förutfattade meningar. Detta förhållningssätt kan anses ha 
ett bevisande karaktärsdrag och tar fasta på att insamlandet av data inte kan ske teorineutralt. 
(Quinn Patton 2002) Det deduktiva arbetssättet kännetecknas av att forskarna härleder 
hypoteser ur den redan befintliga teorin och prövar dessa mot det empiriska materialet.  
Forskarna får därmed svar eller indikationer på om hypoteserna kan anses vara sanna eller 
falska. (Hartman 2004) 

2.2.2 Fallstudier 

Det finns flera alternativa angreppssätt som forskare har att tillgå för att samla in, organisera 
och samordna data för att slutligen kunna komma fram till någon form av forskningsresultat. 
Valet av angreppssätt styrs av forskarens problemställning och vilket slutresultat som denne 
strävar efter att uppnå. Antingen kan resultatet erhållas genom att forskaren väljer att utföra en 
bred studie av sitt valda ämnesområde eller så väljs ett mer djupgående angreppssätt. 
                                                
1 Se kapitel 3.3 
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(Merriam 1994) För att uppnå ett optimalt resultat skulle förmodligen en parallell användning 
av de båda angreppssätten vara att föredra. I realiteten skulle detta förfarande dock vara alltför 
resurs- och tidskrävande, varför forskaren oftast är tvungen göra ett val mellan dessa metoder.  
 
Denna uppsats behandlar två valda företag samt deras tillhörande belöningssystem på djupet 
istället för att ytligt studera flera organisationer. Vidare syftar denna uppsats till att skapa 
förutsättningar för förståelse och tolkning samt att ge en så täckande bild som möjligt av valt 
forskningsproblem och kan därav anses ha karaktären av en fallstudie. Det som enligt Patel 
och Davidsson (2003) är karakteristiskt för en fallstudie är att den går mer på djupet och att 
den medför en mer detaljerad beskrivning av enskilda fall än vad till exempel en 
tvärsnittsstudie gör. En fallstudie innebär att en undersökning av en specifik företeelse görs, 
där denna företeelse eller ”fallet” exempelvis kan utgöras av en individ, en organisation eller 
en situation. En fallstudie kan även omfattas av fler än ett fall, till exempel två enskilda 
organisationer. Vidare utgår nästan alltid en fallstudie från ett helhetsperspektiv med 
ambitionen att ge en så täckande bild som möjligt. (Patel och Davidsson 2003) 
 
Uppsatsen avser att skapa förståelse och tolkning av vald problematik och kan då enligt 
Merriam (1994) anses utgöra en fallstudie av kvalitativ art, vilken syftar till att ge insikt, 
upptäckt samt tolkning. Till skillnad från andra undersökningsformer har fallstudier inga 
bestämda metoder för hur insamling och analys av olika data ska gå till, utan såväl 
kvantitativa som kvalitativa metoder kan utgöra ett lämpligt angreppssätt för den aktuella 
undersökningen.  
 
Det som eventuellt talar emot att uppsatsen skulle vara genomförd i fallstudieform är två 
saker. Den första är tidsaspekten, då fallstudien enligt Merriam (1994) bör vara av längre art. 
Denna uppsats är belagd med restriktioner i form av en tidsbegränsning till knappt 20 veckor, 
vilket således skulle kunna anses vara för kort tid för att uppfylla kraven för en fallstudie. Den 
andra är antalet genomförda intervjuer, vilka uppgår till sju stycken per företag, det vill säga 
totalt 14 intervjuer. Det kan argumenteras både för och emot att antalet intervjuer är 
tillräckligt många, för att det ska vara fråga om en fallstudie med en tillräckligt djuplodande 
undersökning. Författarna till denna uppsats anser dock att de empiriska resultaten som 
uppnåtts varit fullt tillfredsställande och att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något 
nämnvärt, då svaren på de avslutande intervjuerna var av samma art som de tidigare.   

2.2.3 Kvantitativa och kvalitativa metoder 

Inom forskningen görs en distinktion mellan kvantitativa respektive kvalitativa 
undersökningar. Det som skiljer de båda metoderna åt är bland annat hur forskaren väljer att 
samla in, bearbeta och analysera de data som har erhållits. (Strauss och Corbin 1998) Vilken 
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av undersökningsmetoderna som forskaren bör välja beror på vilken av metoderna som passar 
till det givna forskningsproblemet. Om forskaren eftersträvar statistiska samband eller en 
noggrann beskrivning av ett fenomens utbredning bör denne använda sig av en kvantitativ 
metod. Om forskaren däremot vill ha en mer grundlig eller nyanserad beskrivning av 
fenomenet är den kvalitativa metoden att föredra, vilket är fallet i denna uppsats. (Hartman 
2004) Uppsatsen präglas således inte i lika stor utsträckning av kvantifiering och 
problemställningar som ska försöka besvara frågorna ”hur mycket” eller ”hur många” 
(Hartman 2004), utan de data som har erhållits inriktas istället mot att skapa förståelse, ge 
bredare och rikare beskrivningar samt att ge mer underlag för tolkande analyser. Det 
sistnämnda ligger helt i linje med ett kvalitativt angreppssätt. (Alvesson och Deetz 2000) 
 
Vidare präglas kvalitativa studier av observationer, sekundärdata i form av till exempel 
årsredovisningar eller standardiserade intervjuer med öppna svar vid insamlandet av data. 
Dessa data är oftare av mjukare karaktär och ger därav forskaren stort utrymme för egna 
tolkningar (Alvesson och Deetz 2000). Då detta utrymme för tolkningar finns, ger metoden 
också en viss flexibilitet till undersökningen, vilket för med sig möjligheten att justera studien 
löpande under dess gång (Repstad 1999). Denna uppsats kan anses vara av kvalitativ art, då 
de data som har inhämtats har erhållits från de undersökta företagen i form av intervjuer med 
öppna svar samt olika sekundärdata såsom organisationsscheman, årsredovisningar och redan 
befintlig litteratur om respektive företag. Vidare kommer insamlad data inte att resultera i ett 
kvantifierbart svar på vald problemställning utan kommer snarare att ge förutsättningar för 
förståelse och tolkning.  

2.3 Uppsatsens genomförande 

2.3.1 Förberedelse 

En sökprocess startade på universitetsbiblioteket i Linköping efter relevant litteratur inom 
områdena centralisering och decentralisering, organisationsteori, belöningssystem, 
motivationsfaktorer, ekonomisk styrning samt litteratur gällande den bransch som valts2 . 
Sökorden formulerades även på engelska, då en mycket stor del av den relevanta litteraturen 
är skriven på engelska. Vidare hämtades ett antal uppsatser skrivna tidigare år vid Linköpings 
universitet rörande närbesläktade områden. Samma sökningsförfarande genomfördes i 
artikelarkiven, vilka är tillgängliga via universitetsbibliotekets hemsida. Dessa innefattar alla 
större internationella vetenskapsmagasin samt den omfattande sökmotorn EBSCOhost. 

                                                
2 Se kapitel  2.3.2 Val av branch 
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2.3.2 Val av bransch 

För att kunna svar på uppsatsens syfte valdes en sektor där både centraliserade och 
decentraliserade organisationer återfinns, samt där många olika typer av belöningar skulle 
kunna förväntas vara representerade. Valet föll på tjänstesektorn, som i Sverige består av 
väldigt många olika branscher varav varuhandel, konsumenttjänster, konsultverksamhet, 
hotell och restaurang samt bank och försäkring är några av dem. Bank ses som en ”klassisk 
tjänsteverksamhet” och kan därmed utgöra en bra representant för tjänstesektorn då den i allt 
väsentligt grundar sig på personers prestationer och kunskap. En annan tjänsteverksamhet 
utgörs av den produktsäljande tjänstebranschen, där personalen med hjälp av sin expertis 
vägleder kunder i sina val till den bäst lämpade produkten. Båda dessa typer av 
tjänsteverksamhet har sin viktigaste tillgång i den personal som möter kunden och arbetar 
med tjänsterna och produkterna.    

2.3.3 Val av studieobjekt samt respondenter 

Valet av studieobjekt föll efter noga övervägande på Handelsbanken, fortsättningsvis kallat 
SHB samt på TeliaSoneras butikskedja, fortsättningsvis kallat Telias butikskedja. 
Anledningen till att SHB och Telias butikskedja har valdes till studieobjekt för denna uppsats 
var följande: 
 
 Dessa två företags decentraliseringsgrad föreföll utifrån de inledande diskussionerna 

med respektive företags representanter som vitt skilda. Båda företagen hävdade med 
stolthet att de var väldigt decentraliserade respektive centraliserade3. SHB sa sig vara 
mycket decentraliserad medan Telia, med sin bakgrund som helt statligt ägt, ansåg sig 
kunna representera den centraliserade parten mycket bra. Vidare har båda en kontors- 
och butiksrörelse, där de har sitt primära ansikte utåt.  

 Båda organisationerna är tjänsteföretag. 
 Båda organisationerna har, i de delar som studeras i denna uppsats, direkt kontakt med 

kunderna genom att kunden besöker kontoren och butikerna, varvid organisation och 
kund interagerar direkt med varandra. 

 Båda organisationerna har ett starkt intresse av att skaffa och upprätthålla en hög 
servicenivå.  

 
Syftet med denna uppsats kommer att besvaras utifrån fokus på den lokala 
kontors/butiksnivån. Vidare ämnas inte göra en jämförelse mellan dessa två organisationers 
belöningssystem, utan syftet är att använda organisationerna som representanter för den 
decentraliserade och den centraliserade organisationsformen. Respondenterna utgörs av 
kontorschefer och anställda i SHB samt butikschefer och anställda i Telia. Även en centralt 
                                                
3 Ett teoretiskt fastställande av dessa organisationers decentraliseringsgrad kommer att utföras i kapitel sex   
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placerad person på varje organisation har intervjuats i syfte att ge en övergripande bild och 
inblick i de strategiska intentioner som finns och ska genomsyra organisationen. Genom att 
välja respondenter på flera nivåer torde svar på huruvida målkongruens i organisationerna 
uppnås samt om belöningssystemen fyller sin i övrigt avsedda funktion att ges. 

2.3.4 Insamling och användande av data 

Vid insamling av data återfinns två huvudtekniker, antingen att utnyttja redan insamlat 
material alternativt att själv samla in data. Dessa typer av data benämns som sekundär- 
respektive primärdata. De data som passar bäst beror helt och hållet på typen av 
undersökning. Dock används ofta båda typerna av data tillsammans då de kompletterar 
varandra. (Arbnor och Bjerke 1994)  

Insamling och användande av sekundärdata 

Sekundärdata består av redan tidigare insamlat material såsom årsredovisningar, tidigare 
skrivna uppsatser, artiklar samt övrigt tryckt material rörande området (Patel och Davidsson 
2003). I uppsatsen har denna typ av material använts i syfte att skapa förförståelse och en 
referensram för valt problemområde. Sekundärdata har också använts för att ge inblick i de 
studerade organisationerna, då bland annat årsredovisningar ger en relativt bra och 
övergripande bild. Bland de teorier som har använts återfinns vissa författare mer frekvent än 
andra. Inför valet av teoretisk litteratur studerades ett stort antal verk av flertalet författare 
inom centralisering, decentralisering och olika former av belöningssystem. Några av dessa 
författare ansågs mer lämpliga än andra, till exempel Södergren inom decentraliseringsämnet. 
Anledningen till att hon ansågs som mer lämplig var att de studier hon grundar sina resultat på 
har genomförts både på ledningsnivå och på operativ nivå. Detta gör att hennes resultat och 
teorier är lämpligare för denna uppsats än vad andra författares är, vilka oftast har stött sig på 
undersökningar genomförda på högre hierarkiska nivåer.  

Användande av primärkällor 

För att få fram primärdata har intervjuer uteslutande använts i denna uppsats. Avsikten var 
från början att genomföra enkätundersökningar, vilket ofta återfinns i kvantitativa studier. 
Den avsedda enkätundersökningen skulle fylla ett kompletterande syfte och skapa ytterliggare 
bredd samt öka generaliserbarheten i denna uppsats. Flertalet ansedda författare inom ämnet, 
däribland Halvorsen (1992), anser att många av de svagheter som kvantitativa metoder för 
med sig kan uppvägas av de starka sidor som kvalitativa metoder för med sig och vice versa. 
En kombination av de båda metoderna brukar kallas för metodtriangulering. (Halvorsen 1992) 
Metoderna kan till exempel användas parallellt för att få fram två olika sidor hos ett fenomen 
eller för att komplettera varandra för att uppnå en bredd, fördjupning eller en starkare 
belysning av samma fenomen. Avsikten för denna uppsats var det senare. (Strauss och Corbin 



 - Metod - 

 13

1998) Dock föll det sig inte bättre än att ett av de studerade företagen inte tillät att en 
enkätundersökning genomfördes, vilket var tvunget att accepteras. Anledningen till att 
företaget inte ville ställa upp på en enkätundersökning var att det stred mot företagets rutiner 
att arbeta så internt och det ansågs därför inte som lämpligt att det skulle göras för denna 
uppsats heller. Vidare utfördes i ett initialt skede en telefonintervju med Birgitta Södergren, 
författare till de verk som i stor utsträckning ligger till grund för teorikapitlet 3.2. Avsikten 
med detta var att skapa ytterligare förförståelse kring problematiken med decentralisering 
samt en möjlighet till en utökad teoriförståelse. 

Intervjuer 

Det empiriska material som senare presenteras har inhämtats från sju intervjuer med personal 
från Handelsbanken och sju intervjuer med personal från Telia. De intervjuer som genomförts 
på Handelsbanken är bestående av en intervju med vice chefen för specialistfunktionen 
”compensation and benefits”, som får anses ha mycket god inblick i det ämnesområde som 
studeras i denna uppsats. Motsvarande person på Telia är personalchefen för Teliabutikerna i 
Sverige. De har varit anställda i respektive organisation i 30 respektive 20 år. De övriga 
intervjuerna på Handelsbanken är fördelade på tre kontorschefer och tre anställda i 
Stockholm, Linköping och Norrköping. Intervjuerna genomfördes på de anställdas respektive 
arbetsplats i ett avskilt rum och genomfördes således utan störande inslag. Intervjuerna på 
Telia genomfördes på liknande sätt, det vill säga i butiker i Stockholm, Linköping och 
Norrköping med såväl butikschef som anställd. Även här genomfördes intervjuerna i avskilda 
rum och utan störande inslag. 
 
Frågorna var upprättade i en intervjuguide4, vilket säkerställde att alla respondenter ställdes 
inför liknande frågor (Jacobsen 1993). Frågorna var huvudsakligen av öppen karaktär med 
avsikt att inte leda in respondenten i förutbestämda svarsalternativ. I viss mån utformades 
frågorna även så att de förutsatte att respondenten hade något intressant att berätta, vilket 
enligt Quinn Patton (2002) uppmuntrar respondenten till att berätta om det som är väsentligt. 
Intervjuguiden skickades inte ut till respondenterna i förväg. Detta för att frågorna dels var av 
sådan art att det inte krävdes någon förberedelse av respondenterna, dels för att i möjligaste 
mån undvika att svaren på frågorna skulle vara inövade och standardiserade. Synen på grad av 
decentralisering kan variera mellan individer, varvid en enhetlig syn inte är lätt att förmedla. 
Av den anledningen ställdes flertalet frågor gällande bland annat autonomi och en enhetlig 
bestämning av decentralisationsgrad fastställes senare5.  
 

                                                
4 Se bilaga 1-6 
5 Se kapitel sex, bestämning av decentralisationsgrad 
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En timme var avsatt för varje intervju vilket oftast räckte till. De gånger intervjuerna tog över 
en timme var det till synes inga problem för respondenten och intervjun kunde slutföras utan 
att några frågor var obesvarade. Vid sista intervjutillfället på SHB var dock en kontorschef 
stressad och bad att få en lite kortare intervju. Detta var i slutet av intervjuserien på SHB och 
ett antal frågor rörande generella aspekter om organisationen kunde strykas, då för 
undersökningen tillfredsställande svar på dessa frågor redan hade erhållits från de andra 
intervjuerna. Detta gjorde att intervjun kunde förkortas utan att kvaliteten på svaren på de 
övriga frågorna försämrades.  
 
Under alla intervjuer användes bandspelare och hela intervjun spelades in, vilket gav bättre 
förutsättning att i efterhand komma ihåg tonfall och eventuella pauser (Kvale 1997). 
Frågorna, vilka var av öppen karaktär, ställdes växelvis av författarna. Att frågorna var av 
öppen karaktär innebär enligt Lantz (1993) att den intervjuade har möjlighet att fritt 
kommentera frågorna och att intervjuarna ges utrymme till följdfrågor. Då den ene ställde en 
fråga kunde den andre förbereda en följdfråga och knyta an till respondentens tidigare svar. 
Denna metod fungerade mycket bra, då det alltid fanns fullständig fokus på respondentens 
svar och därav även på eventuella uppföljningsfrågor, av minst en författare. Denne behövde 
då inte fundera på vilken nästa fråga var enligt intervjuguiden, utan förlitade sig på att den 
andre förberedde nästföljande fråga.    
 
Efter varje intervjutillfälle, transkriberades intervjun efter det som spelats in. 
Transkriberingen skedde i princip ordagrant och tog i största möjliga mån hänsyn till 
nyansskillnader i talspråket. Efter transkribering skickades materialet till respektive 
respondent där denne gavs möjlighet att granska och eventuellt komplettera det som 
uppfattades vid intervjun. Det fanns naturligtvis även möjlighet för respondenten att lämna 
invändningar på innehållet om denne inte ansåg sig ha sagt något av det transkriberade. Ingen 
respondent utnyttjade dock denna möjlighet. De kontors- och butikschefer och anställda som 
intervjuades kommer inte att anges med namn vid referering till deras uttalanden, utan endast 
som ”kontors/butikschef” alternativt ”kontors/butiksanställd”.  Anledningen till detta är helt 
enkelt att det inte skulle tillföra uppsatsen någonting att ange personens namn, utan befattning 
är fullt tillräckligt. 

2.4 Undersökningens trovärdighet och generaliserbarhet 
 
Reliabilitet och reliabilitet är mått som används för att avgöra en studies trovärdighet. Vid 
användandet av sekundärkällor är det av stor vikt att källan är tillförlitlig och trovärdig 
(Arbnor och Bjerke 1994). I denna uppsats har i möjligaste mån originalkällor använts för att 
säkerställa tillförlitligheten. Om originalkällor inte används föreligger alltid en risk enligt 
Repstad (1999) att originalkällan blir feltolkad och kan vara missvisande. Den litteratur samt 
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de artiklar som biblioteks- och Internetsökningarna genererade får anses vara tillförlitliga då 
de antingen är från etablerade och erkända författare alternativt är hämtade ur vetenskapliga 
magasin vars publiceringskrav bör vara relativt högt satta. Dock får de tidigare uppsatserna 
anses ha en lägre grad av reliabilitet. Detta då de redan är utsatta för ett tolkningsförfarande av 
grundkällor och givit slutsatser som inte behöver överensstämma med de slutsatser som skulle 
ha dragits i denna uppsats av samma material (Ibid). Dessa uppsatser kommer därför inte att 
användas i syftet att generera teori eller empiri, utan snarare vara vägledande i frågor som 
design och struktur.  
 
Det är av stor vikt att de företag som valts, verkligen är bra representanter för den 
decentraliserade respektive centraliserade organisationen. Detta för att kunna dra generella 
slutsatser. Ingen av respondenterna har tillfrågats om deras syn på vilken grad av 
decentralisering organisationen har. Anledningen till detta är att individers uppfattning om 
vad som är decentraliserat och centraliserat mycket väl kan variera. Istället har respondenterna 
tillfrågats gällande olika aspekter som till exempel autonomi, vilket sedan legat till grund för 
den enhetliga sammanställningen och bestämningen av de båda organisationernas grad av 
decentralisering6. Denna enhetliga bestämning torde kunna stärka validiteten i denna uppsats. 
Vidare borde detta kunna öka generaliserbarheten av de slutsatser och funderingar, som har 
framkommit av analysen.  
 
Gällande tillförlitligheten till insamlad primärdata får den anses som god. De intervjuade har 
länge varit verksamma i verksamheterna, mellan fem och 35 år, och får därmed anses vara väl 
insatta i organisationernas mål, värderingar, utformning och funktioner. Vidare har 
respondenterna befunnit sig på olika hierarkiska nivåer, varvid svar erhållits från alla de 
nivåer som varit intressanta för denna uppsats. Anledningen till att både chefer och anställda 
har intervjuats är för att se om några skillnader i uppfattningar i samma sakfråga kan noteras. 
Detta leder troligen till bättre möjligheter att skapa en heltäckande bild av det relevanta 
området samt öka tillförlitligheten i det insamlade materialet. 
  
För att komma fram till ett resultat används redan befintlig teori gällande belöningssystem i 
organisationer av olika decentraliseringsgrad samt teori gällande decentralisering och teori 
gällande belöningssystem. De två sistnämnda kopplas sedan samman genom logiska 
slutledningar och resonemang varvid nya teoretiska frågeställningar erhålls. Dessa 
frågeställningar tillämpas sedan på det empiriska materialet. De slutsatser som kommer att 
presenteras får anses vara av så pass generell karaktär att de kan tillämpas på alla 
tjänsteföretag, men säkerligen även i stor utsträckning på övriga företag, vilka har olika grader 
av decentralisering.   

                                                
6 Se Kapitel 6 Bestämning av decentraliseringsgrad 
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2.5 Metodkritik 

 
Som redan tidigare nämnts 7  kunde undersökningen ej kompletteras av en kvantitativ 
undersökning i form av enkäter, varvid metodtriangulering tyvärr inte är möjlig.  
 
Det totala antalet intervjuer uppgår till 14 stycken, jämnt fördelade på de två företagen. Det 
kan argumenteras för att sju stycken intervjuer per företag inte är tillräckligt för att skapa en 
så pass stor förståelse som kan anses vara nödvändig för att i förlängningen kunna svara på 
syftet. Som redan nämnts8 anser författarna till denna uppsats dock att de empiriska resultaten 
som uppnåtts varit fullt tillfredsställande och att ytterligare intervjuer inte skulle tillföra något 
som skulle kunna påverka resultatet i denna uppsats nämnvärt. 
 

                                                
7 Se kapitel 2.3.4 Användandet av primärkällor 
8 Se kapitel 2.2.2 Fallstudier 



 - Presentation av teorier - 

 17

3. Presentation av teorier 
Här kommer att redogöras för de teorier som valts ut för att användas i uppsatsen, vilka 
ligger till grund för förståelsen av det empiriska materialet samt som stöd i den 
kommande analysen. Först kommer en genomgång av teorier gällande belöningar och 
dess funktioner att ges, följt av olika teorier gällande decentralisering. Avslutningsvis 
kommer ett resonemang med logiska antaganden, där det presenteras vad som kan 
förväntas gällande belöningssystem i organisationer med olika grad av decentralisering.     

3.1 Belöningssystem 

3.1.1 Belöningssystem som styrmedel 

I så gott som alla företag finns ett behov av styrmedel för att i möjligaste mån garantera att 
företagets strategiska planer uppnås. Ett belöningssystem kan ses som en mycket viktig del av 
företagets styrprocess för att säkerställa att individernas mål och företagets mål är kongruenta 
och att de anställda således arbetar mot samma mål som företagsledningen prioriterar.  
 
 
 
 
 
Fig 3.1 Målkongruens 
 
Syftet med ett belöningssystem kan variera, men den kanske vanligaste uppfattningen är att 
ett belöningssystem syftar till att engagera och motivera de anställda i ett företag. (Anthony 
och Govindarajan 2001) Detta är dock inte hela sanningen utan ett belöningssystem kan ha ett 
vidare syfte. Steers och Porter (1991) anser att ett belöningssystem kan utformas för att 
attrahera ny personal, se till att företaget behåller sin befintliga personal, samt motivera de 
anställda till att arbeta mer effektivt. (Ibid) 
 
Då en företagsledning eller någon annan form av beslutande organ inom ett företag utformar 
ett belöningssystem för att engagera och motivera sina medarbetare, görs det som tidigare 
sagts i syfte att få de anställda att arbeta mot samma mål som företagsledningen eller det 
beslutande organet prioriterar. Om belöningssystemet inte reflekterar företagets mål på ett 
korrekt sätt framstår risken dock som stor att de uppsatta målen inte kommer att nås.  
Anledningen till detta kan vara att individerna uppfattar att belöningssystemet premierar ett 
visst beteende, men då systemet är felaktigt utformat är det egentligen ett annat beteende som 
företagsledningen strävar efter. Resultatet av detta blir att individernas mål således inte blir 
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kongruenta med organisationens mål, vilket kan vara direkt skadligt och leda till ett sämre 
resultat för företaget. (Merchant och Van der Stede 2003)  
 
Många författare, däribland Svensson och Wilhelmsson (1989), anser att för att den 
belöningsform företaget använder sig av ska motivera individen måste den också uppfattas 
som en belöning av densamma. Detta kan dock ses som problematiskt då individer inom olika 
verksamheter eller avdelningar i ett företag tenderar att ha skilda mål och preferenser (Lawler 
1990). Då individer således motiveras av olika saker kommer det att bli av yttersta relevans 
att de som utformar belöningssystemet bör ha en ambition att utforma ett system som är 
flexibelt och som passar alla det berör. Om systemet inte uppfyller dessa kriterier förefaller 
risken stor att det önskvärda beteendet uteblir, alternativt att individens incitament till att 
utföra det önskvärda beteendet minskar. (Merchant och Van der Stede 2003) 

3.1.2 Motivation i samband med belöningar 

Som redan tidigare nämnts är bland annat syftet med ett belöningssystem att engagera och 
motivera de anställda inom ett företag och på så sätt framkalla önskvärda prestationer och 
beteenden som ligger i företagets intresse. Det finns otaliga teorier som rör motivation i 
samband med belöningar, men av förståeliga skäl ryms inte alla inom ramen för denna 
uppsats. Steers och Porter (1991) behandlar dock tre olika motivationsteorier som är relevanta 
ur ett belöningsperspektiv och inkluderas av förväntansteorin, rättviseteorin och målteorin. 
Nedan följer en kortfattad redogörelse av de tre teorierna.   

Förväntansteorin  

Förväntansteorin belyser det faktum att individer blir motiverade att utföra vissa prestationer 
om de kan förvänta sig att någon form av kompensation eller belöning kommer att utfalla 
efter genomförd prestation. Individernas motivation till att prestera är som störst när de tror att 
ett visst uppvisat beteende kommer att resultera i en framtida belöning, men även då den 
förväntade belöningen uppfattas som värdefull och att den prestation som förväntas vara 
kopplad till belöningen är möjlig att genomföra. (Vroom 1964) Denna teori togs fram av 
motivationsforskaren Vroom, men har sedan utvecklats av bland annat Porter och Lawler. 
(Steers och Porter 1991) Porter och Lawlers motivationsmodell ser ut som följer:  
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Fig 3.2 Förväntansteorin (Steers och Porter (1991) s 151 Egen bearbetning)  
 
Porter och Lawlers motivationsmodell bygger på ett resonemang om att hur mycket den 
anställde är motiverad och anstränger sig i sitt arbete (3) bestäms av det värde som den 
anställde ser i belöningen (1) samt av den anställdes uppfattning om sannolikheten att dennes 
ansträngningar kommer att utmynna i en belöning (2). Även om den anställde är väldigt 
motiverad och anstränger sig mycket behöver detta nödvändigtvis inte leda till en lyckad eller 
önskvärd prestation (6). Prestationen påverkas av individens förmåga och kompetens att 
verkligen utföra sitt arbete eller prestera på ett önskvärt sätt (4) samt av den anställdes 
uppfattning om vilka ansträngningar och arbetsuppgifter som ingår i dennes arbetsroll (5) och 
vad som således leder till en önskvärd prestation. (Steers and Porter 1991) 
 
Vidare så argumenterar Porter och Lawler för att prestationer (6) ofta är kopplade till någon 
form av belöningar, vilka kan omfattas av såväl inre (7A) som yttre (7B) belöningar9.  Tanken 
med dessa belöningar är att de ska framkalla tillfredsställelse hos den anställde (9), för att 
denne i förlängningen ska motiveras till att prestera bättre. Modellen åskådliggör dock att 
prestationer inte alltid kommer resultera i tillfredsställelse. Detta kan antingen bero på att det 
inte finns några belöningar överhuvudtaget som är kopplade till de utförda prestationerna eller 
att alla prestationer faktiskt inte resulterar i det värde som individen förväntar sig av 
respektive belöning (1). Enligt Porter och Lawler omfattas den anställdes tillfredsställelse av i 
vilken utsträckning de erhållna belöningarna upplevs möta eller överstiga de nivåer på 
belöningarna som den anställde förväntar sig att få eller uppfattar som rättvisa. Vad den 
anställde upplever som en rättvis belöning (8) baseras på hur denne uppfattar och värderar sin 

                                                
9 Se kapitel 3.1.4 Inre och yttre belöningar 



 - Presentation av teorier - 

 20

egen prestation. Om belöningen inte motsvarar vad den anställde anser som en rättvis 
belöning och som således inte lever upp till den nivå som denne värderat sin prestation till, 
uppnås inte tillfredställelse. Detta leder till att den anställdes motivation och intresse för att 
anstränga sig minskar, vilket i sin tur leder till sämre prestationer i framtiden. (Steers and 
Porter 1991) 

Rättviseteorin 

För att ett belöningssystem ska ha en motiverande effekt på den anställde krävs enligt 
rättviseteorin att de utdelade belöningarna ska uppfattas som rättvisa. Den upplevda rättvisan, 
som även förekommer som en del i Porter och Lawlers motivationsmodell (8), är en 
grundläggande byggsten inom rättviseteorin. För att ett belöningssystem ska anses vara 
rättvist menar många författare, däribland Steers och Porter (1991), att de individer inom ett 
företag som arbetar hårt, gör ett bra arbete och bidrar mycket till företagets framgång också 
ska premieras för detta. I andra ordalag bör dessa individer därmed få relativt sett mer i 
belöning än de som inte presterar lika mycket, för att belöningssystemet ska anses vara rättvist 
och i förlängningen även ha en motiverande effekt. Då en individ upplever att belöningarna 
som denne får ta del av i förhållande till sina prestationer inte stämmer överens med andra 
individers belöningar i förhållande till vad de presterar, upplevs belöningssystemet som 
orättvist. Detta kan leda till att individens motivation till att prestera i linje med vad företaget 
prioriterar minskar drastiskt eller att individen som uppfattar sig som orättvis behandlad helt 
enkelt minskar sin arbetsinsats till en nivå som denne uppfattar som mer lämplig för den 
erhållna belöningsnivån. (Ibid) 

Målteorin 

En annan teori som belyser hur belöningar kan fungera som ett motivationshöjande redskap är 
målteorin. Denna teori framhäver det faktum att individer upplever det som motiverande om 
den önskade prestationen är uttryckt i definierande mål. Ett tydligt mål resulterar i att 
individen får en känsla av att det som denne uträttar i sitt arbete fyller en funktion eller ett 
syfte. (Steers och Porter 1991) För att målet ska upplevas som motiverande måste det dock 
utarbetas så att det varken upplevs som ouppnåeligt eller för lätt att nå för individen. Om 
målet skulle uppfattas som ouppnåeligt leder detta till att individen ger upp eller i andra 
ordalag inte anser att det är värt att kämpa för något som ändå inte kommer att uppnås. Om 
målet däremot skulle vara för lågt satt innebär detta att individen inte ser någon utmaning, 
varför också motivationsnivån sänks. Målet måste således sättas på en nivå som känns rimlig 
för individen och känns utmanande men möjligt att nå. (Merchant och Van der Stede 2003)  
 
Vidare anser Steers och Porter (1991) att den anställde uppfattar det som mer motiverande om 
denne kan påverka och ha inflytande på de mål som sätts, vilket i förlängningen även innebär 
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att de fastställda mål som satts upp lättare accepteras. Merchant och Van der Stede (2003) 
anser även de att individens motivation blir som störst när medarbetaren själv får vara med 
och påverka de mål som sätts upp, då en ökad förståelse för målen uppnås. Detta resonemang 
ligger även i linje med Vroom (1964), som anser att ett av de viktigaste kriterierna för att 
uppnå jobbtillfredsställelse innebär att medarbetarna ska ges ett så stort utrymme i 
beslutandeprocessen som möjligt. (Ibid) 
 
Vidare så motiveras den anställde av att få kontinuerlig återkoppling på hur bra denne lyckats 
med att uppfylla de mål som fastställts eller legat till grund för utvärdering av individens 
prestationer. Denna återkoppling kan till exempel ta sig i uttryck i företagets belöningssystem. 
(Steers och Porter 1991) För att den enskilde medarbetaren ska motiveras av en belöning bör 
målen vara tydliga i den bemärkelsen att individen redan i ett initialt skede vet vad som krävs 
för att erhålla belöningen. Dessutom måste belöningen vara eftersträvad, vilket innebär att 
individen verkligen måste uppfatta belöningen som en relevant belöning. (Merchant och Van 
der Stede 2003)  

3.1.3 Finansiella respektive ickefinansiella mål 

De mål som ett företags belöningssystem ofta grundar sig på kan delas upp i finansiella och 
ickefinansiella mål, vilka i en förlängning även kan delas upp i individuella samt kollektiva 
mål. Finansiella mål har historiskt sett varit de mest dominerande och omfattas av mål 
uttryckta i till exempel räntabilitet på eget kapital, vinstmarginaler och ROI10. Den senaste 
tiden har dock visat tendenser på att användning av finansiella mål har ersatts eller i alla fall 
kompletterats av ickefinansiella mål. Dessa mål kan mätas i till exempel kundlojalitet, 
kundnöjdhet, marknadsandelar eller bara i hur mycket en individ har utvecklats. De 
finansiella målen brukar ofta anses vara tydliga, precisa och lätta att mäta, men har på senare 
tid också kritiserats. Många författare, däribland Merchant och Van der Stede (2003), anser att 
de kan ge upphov till ett kortsiktigt tänkande och suboptimering. (Ibid)  

Prestationsmått 

För att kunna värdera medarbetarnas prestationer och således utforma ett väl fungerande 
belöningssystem för att uppnå såväl företagets som de enskilda individernas mål, krävs någon 
form av mätinstrument. Att mäta prestationer kan i många fall anses vara problematiskt, då 
vissa av de önskvärda prestationer som företaget förespråkar kan vara svårare att mäta än 
andra. (Merchant och Van der Stede 2003) För att undgå denna problematik har det i många 
fall visat sig att företag ofta använder sig av finansiella och därmed mer precisa och 
kvantifierbara mått. Flera författare, däribland Svensson och Wilhelmsson (1989), anser dock 
att subjektiva bedömningar gällande måluppfyllelse kan bli aktuella eller helt enkelt vara mer 

                                                
10 Return on investement 
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lämpliga i de fall då de önskvärda prestationerna upplevs som svåra att mäta. Att tillämpa sig 
av kvantifierbara mått under dessa förutsättningar kan generera ett totalt missvisande resultat 
och därmed även vara direkt skadligt för företaget. (Ibid) 
 
Wilson (2003) anser att de prestationsmått som ett företag bör använda sig av ska kunna 
belysa vilka prestationer som företaget prioriterar. För att prestationsmåtten ska anses vara 
effektiva bör de uppfylla följande kriterier: 
 
Måtten som används bör i möjligaste mån vara uttryckta i sådana termer så att medarbetarna 
uppfattar dem som positiva. Medarbetarnas prestationer ska således inte vara uttryckta i mått 
som återspeglar till exempel antal sent utförda prestationer eller misslyckade 
affärsuppgörelser utan snarare i mått som reflekterar kostnadsbesparingar och antal väl 
genomförda kundrelationer. Måtten ska dessutom vara tillförlitliga i den bemärkelsen att de 
bör vara precisa, lätta att mäta samt vara kontrollerbara. Vidare bör måtten på ett objektivt sätt 
kunna återge vad de anställda verkligen har presterat, vilket kan ske såväl kvantitativt som 
kvalitativt. Ett annat kriterium för att ett mått ska uppfattas som effektivt är att det ska vara 
aktion – eller prestationsrelaterat, vilket innebär att måttet tydligt ska reflektera hur 
medarbetaren bör agera för att uppnå ett för företaget önskvärt resultat. Vidare bör måtten 
som de anställda utvärderas utifrån, reflektera sådana prestationer som medarbetarna har 
möjlighet att kontrollera och påverka. Detta blir särskilt viktigt i samband med utformning 
och användning av belöningssystem, då belöningarna ofta är baserade på medarbetarnas 
prestationer. Om de anställda belönas utifrån prestationer och mått de inte har möjlighet att 
kontrollera och påverka kommer detta resultera i minskad motivation och att 
belöningssystemet helt enkelt förlorar sin avsedda funktion. Slutligen spelar även tidsaspekten 
en stor roll i samanhanget, då Wilson förespråkar att måtten och medarbetarnas prestationer 
ska återkopplas så snabbt som möjligt efter att mätningar är gjorda. (Wilson 2003)  

Balanserat styrkort 

Det balanserade styrkortet introducerades av Kaplan och Norton (1992) och syftar till att på 
ett enkelt sätt kunna sammanföra finansiella och ickefinansiella mått, vilka anses som viktiga 
för verksamheten. Ett styrkort formuleras utifrån organisationens vision och delas enligt 
ursprungsvarianten upp på fyra olika perspektiv. Dessa perspektiv är det finansiella 
perspektivet, processperspektivet, kundperspektivet samt innovations- och 
lärandeperspektivet. Vilka mått som återfinns inom dessa perspektiv formuleras av respektive 
organisation beroende på vad som anses vara viktigt. Generellt kan dock sägas att i det 
finansiella perspektivet återfinns de traditionella kvantitativa utvärderingsmåtten som ROI, 
EVA eller Re. Inom de andra tre perspektiven återfinns mått, vilka har en mer kvalitativ natur, 
såsom kundnöjdhet, individers bidrag med idéer, marknadsandelar samt kvalitetsmål. Dessa 
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mått kan även ta formen av korta och långsiktiga mål, vilket ger stora möjligheter att utforma 
ett variationsrikt styrkort. Viktigt är också att balans skapas mellan perspektiven, då risken 
annars finns att de leder till suboptimering av dem som utvärderas efter styrkortet. När de 
olika måtten i de fyra perspektiven är fastställda mynnar det hela ut i en handlingsplan för 
verksamheten, där avsikten är att alla de viktiga aspekterna ges rätt mängd uppmärksamhet. 
(Ibid) Hope och Fraser (1998) nämner att den stora fördelen med ett balanserat styrkort är att 
det balanserar perspektiven och skapar en positiv kedjeverkan för företaget. Om de anställda 
är välutbildade och nöjda, leder det till nöjda, lojala och lönsamma kunder, som i sin tur 
genererar ett positivt kassaflöde, vilket i slutändan torde återspeglas i en bättre aktiekurs.  

3.1.4 Belöningsformer  

När ett belöningssystem ska utformas finns många olika varianter att tillgå för att skapa ett bra 
och effektivt system. Som redan tidigare nämnts är det dock av stor vikt att belöningssystemet 
är flexibelt och skapar värde för alla det berör. En vanlig uppdelning är mellan monetära och 
ickemonetära belöningar. Svensson och Wilhelmson (1989) menar att det är svårt att avgöra i 
vilka fall det är lämpligt att använda sig av monetära respektive ickemonetära belöningar, 
men förespråkar i många fall en kombination eller inslag av båda typerna vid utformandet av 
ett effektivt belöningssystem. Ofta kan dock slutsatser dras om att det i många fall upplevs 
som mer motiverande för lågavlönad personal att ta del av ett belöningssystem med 
dominerande inslag av ekonomiska incitament. (Ibid) 

Monetära belöningar 

Bland de olika belöningsformer som återfinns i företag utgör naturligtvis pengar eller andra 
monetära incitament en viktig del, men denna form av belöning är inte alltid den som 
genererar mest värde för medarbetarna i företaget. Monetära belöningar får dock anses som de 
kanske mest förekommande belöningarna i företagsvärlden, varför de är intressanta att titta 
närmare på. Merchant och Van der Stede (2003) klassificerar monetära belöningar under tre 
kategorier; prestationsbaserade löneökningar, kortsiktiga samt långsiktiga incitamentsplaner. 
(Ibid) 
 
Löneökningar kan bli aktuella i samband med en ökad inflation och således de ökade 
levnadskostnader som den allmänna samhällsförändringen för med sig. Ofta är dock 
löneökningar ett resultat av den anställdes utökade kompetens och skicklighet, vilket i 
förlängningen förväntas leda till framtida förbättringar av den anställdes prestationer. En 
löneökning uppgår till en förhållandevis liten del av den anställdes totala lön, men anses ofta 
vara av stort värde för den anställde, då ökningen kommer att vara bestående och inte bara 
utgörs av en engångsutbetalning. De kortsiktiga incitamentsplanerna omfattas till exempel av 
resultatbonus, provision och ackord och är baserade på vad den anställde har åstadkommit och 
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presterat under ett år eller mindre. De långsiktiga incitamentsplanerna är till skillnad från de 
kortsiktiga baserade på vad den anställde har presterat över en period som sträcker sig längre 
än ett år. (Merchant och Van der Stede 2003)  

Prestationsrelaterade belöningssystem i samband med monetära belöningar 

För att få företagets mål att bli kongruenta med de anställdas mål, kan ett prestationsbaserat 
belöningssystem vara ett effektivt komplement till de löner och förmåner som annars utgör 
företagets totala belöningspaket. Grundidén med ett prestationsbaserat belöningssystem är att 
skapa korrelation mellan den anställdes eller de anställdas arbetsprestationer och deras totala 
monetära ersättning. För att effekten av ett prestationsbaserat belöningssystem ska bli som 
företagsledningen prioriterar, är det av stor vikt för dem som utformar systemet att välja ett 
lämpligt system, som passar för just deras organisation. (Hume 1995) Av alla de 
prestationsbaserade belöningssystem som Hume (1995) beskriver, presenteras nedan de tre 
typer av system som är de mest relevanta för denna uppsats: 
 

• Kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem, vilka innebär att den anställdes lön 
respektive lönepåslag beror på dennes prestationer och hur mycket värde som denne 
bidrar med till företaget. Kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem inkluderar alla 
system som inte sker efter standardiserade löneökningsmallar eller där löneökningen 
sker per automatik. Istället är de aktuella löneökningarna ett resultat av relativt 
godtyckliga uppskattningar och värderingar, baserade på den anställdes prestationer 
och bidrag till företaget. (Ibid) 

 
Det mest grundläggande kännetecknet för ett kunskaps- och bidragsrelaterat 
lönesystem är att den anställde erhåller en löneökning efter att ha uppnått eller klarat 
av ett visst antal förutbestämda mål eller prestationer. För att ett kunskaps- och 
bidragsrelaterat lönesystem ska vara effektivt krävs dock att företaget lyckas utforma 
en effektiv metod för att kunna göra en bra utvärdering av de anställda och således 
även för hur mycket den enskilde individens prestationer är värda för företaget. (Ibid)   
 

• Bonussystem, vilka innebär att den anställde eller de anställda erhåller pengar i bonus 
om de uppnår vissa förutbestämda prestationsmål. Syftet med ett bonussystem är att 
motivera de anställda genom att premiera de som anstränger sig hårt och därmed 
presterar väldigt bra resultat. Desto mer de anställda presterar, ju mer i bonus får de ta 
del av. Ett bra utformat bonussystem innebär att det tydligt framgår vad som krävs av 
den anställde för att uppnå de uppsatta prestationsmålen samt vad denne får ut i bonus 
vid eventuell måluppfyllelse. En bonus går tydligt att relatera till vad den anställde 
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eller de anställda har presterat och oftast är prestationsmålen uttryckta i kvantitativa 
mått. (Ibid) 
 
Ett bonussystem kan utformas på flera olika sätt, där en extrem variant till exempel 
kan vara att de anställdas lön enbart beror på hur mycket de presterar. En annan 
variant, som ofta anses som tryggare än föregående variant, innebär att en fast 
grundlön även är kopplad till vad de anställda presterar.  I det senare fallet kan de 
prestationsmål som ligger till grund för de anställdas bonus vara uppdelade på olika 
lönegrundade nivåer. Detta leder i förlängningen till att ju mer de anställda presterar, 
desto större är sannolikheten för att de når upp till nästa bonusnivå och får således en 
högre lön. (Ibid) 

 
• Resultatandelssystem, vilka innebär att företaget ger medarbetarna en del av 

företagets totala vinst, vid sidan av de andra belöningar som de anställda erhåller. 
Företagets totala vinst kan fördelas på de anställda på många olika sätt, så 
utformningen av ett resultatandelssystem kan variera mycket från företag till företag. 
Vad som dock är gemensamt för alla olika varianter av resultatandelssystem är att de 
syftar till att göra de anställda mer positivt inställda till företaget. Vidare så syftar 
systemen till att göra de anställda mer delaktiga och engagerade i företagets mål samt 
skapa en samhörighetskänsla bland de anställda. Införandet av ett resultatandelssystem 
kan även vara ett sätt för företag att kunna behålla värdefull personal och kunna vara 
konkurrenskraftiga gentemot konkurrenter, vilka erbjuder liknande eller mer attraktiva 
belöningar för att värva personal. (Ibid) 

Ickemonetära belöningar 

Till skillnad från de rent ekonomiska incitament som tidigare behandlats finns även 
ickemonetära belöningar. Svensson och Wilhelmson (1989) gör en distinktion mellan 
ekonomiska och sociala belöningar, där de sociala belöningarna representerar de 
ickemonetära. De sociala belöningsformerna kan utgöras av såväl materiella som immateriella 
belöningar. Sociala belöningar av immateriellt slag kan till exempel vara att medarbetaren får 
ökad möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, vilket i sin tur kan medföra mer frihet och 
ansvar för den anställde. Vidare kan dessa belöningar bestå av en visad tilltro och 
uppskattning genom positiv feedback och intresse för medarbetarnas arbete samt att 
medarbetaren i vissa fall kan få möjlighet till att arbeta från hemmet eller dylikt. (Ibid) Viktigt 
är att det intresse som visas för de anställdas arbete uppfattas som något positivt och således 
inte som en ökad kontroll, då ett sådant intresse i många fall istället kan uppfattas som något 
negativt (Wilson 1994). Sociala belöningar av materiellt slag omfattas däremot av de 
belöningar som medför en kostnad för företaget, men som nödvändigtvis inte behöver 
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generera några direkta ekonomiska incitament till den anställde, men som ändå upplevs som 
motiverande för den samme. Denna form av belöningar kan ta sig i uttryck genom 
personalfester, restaurangbesök, kurser eller konferenser samt andra motiverande inslag i 
arbetsvardagen såsom friskvårdsaktiviteter, ny inredning eller utökat och förbättrat sortiment 
av kontorsmaterial. (Svensson och Wilhelmson 1989) Vidare klassificerar Wilsson (1994) en 
belöningsform som arbetsrelaterade. De arbetsrelaterade belöningsformerna inbegriper 
befordringar och karriärutveckling, möjlighet till personlig utveckling, mer utmanande 
uppgifter inom företaget samt i vissa fall att medarbetarna bara får se att deras förslag och 
åsikter blir uppmärksammade. (Ibid)    
 
Steers och Porter (1991) anser att det inte nödvändigtvis behöver vara monetära belöningar 
som är de mest motiverande belöningarna, utan snarare ickemonetära belöningar som kan ges 
mer frekvent än monetära belöningar. Exempel på detta kan vara visad uppskattning och visat 
intresse för de anställdas arbete. Dessa nämnda belöningsformer kan resultera i att 
medarbetarna känner sig mer som en del av organisationen och kan många gånger främja 
beteenden som ligger i företagets intresse bättre än till exempel vad en årlig monetär bonus 
gör. (Ibid) Vidare klassificerar Steers och Porter (1991) olika belöningsformer efter två 
huvudsakliga dimensioner. Den första dimensionen omfattas av inre respektive yttre 
belöningar medan den andra dimensionen inkluderar individuella respektive kollektiva 
belöningar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 3.3 Ickemonetära belöningar (Steers och Porter (1991) s 480 Egen bearbetning) 

Inre och yttre belöningar 

Inre belöningar inbegriper de belöningar som individen ger sig själv efter en väl utförd 
prestation. Detta kan till exempel vara en känsla av stolthet och självuppfyllelse samt andra 
positiva känslor som en prestation resulterat i. De yttre belöningarna däremot omfattas av de 
belöningsformer som individen erhåller från någon annan. Dessa belöningar kan dessutom ta 
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sig i uttryck på ett mycket varierande sätt och inkluderar allt från beröm till monetära eller 
arbetsrelaterade belöningar. (Steers och Porter 1991) 

Individuella och kollektiva belöningar 

Individuella belöningar är de belöningar som kommer som ett resultat av en individs 
prestationer, medan kollektiva belöningar är de belöningar som genererats av flera individers 
eller kollektivets prestationer. (Steers och Porter 1991) Individuella belöningar kan vara 
utformade på många sätt för att skapa värde för individen. Som exempel kan nämnas 
löneökningar, befordringar och ett ökat ansvarstagande samt ledig tid, presenter eller någon 
form av bonus baserad på den individuella prestationen. Kollektiva belöningar kan även de ta 
sig i uttryck på många olika sätt. Vanliga exempel på kollektiva belöningar är 
restaurangbesök, kurser, vinstandelar, bonus baserad på en enskild grupps eller företaget som 
helhets prestationer. (Merchant och Van der Stede 2003)  
 
Många författare, däribland Svensson och Wilhelmsson (1989), anser att en del belöningar är 
bra för individuella prestationer, medan andra gör sig bäst för samarbete och kollektiva 
prestationer. Om individuella belöningar ges alltför stort utrymme i förhållande till kollektiva 
belöningar föreligger risken stor att konflikter uppstår samt att företaget kan gå miste om 
eventuella samordningsvinster. Om förhållandet är det omvända är istället risken stor att 
företaget inte tar tillvara på den enskilde individens kompetens på bästa sätt. Ett 
belöningssystem måste därför omfattas av både individuella och kollektiva belöningar, för att 
kunna anses vara effektivt och för att företagets gemensamma mål ska kunna uppnås. (Ibid) 
Även Persson (1994) anser att en kombination av individuella och kollektiva belöningsformer 
är att föredra för dem som utformar ett belöningssystem i ett företag. Detta då det inte 
generellt sett går att avgöra vilken av de två belöningsformerna som är mest effektiv samt att 
båda belöningsformerna för med sig positiva respektive negativa egenskaper. I likhet med 
Svensson och Wilhelmsson (1989) menar Persson (1994) att kollektiva belöningar medför en 
minskad konkurrens, men även en ökad social kontroll inom de berörda grupperna. De 
kollektiva belöningarna är ofta enklare att administrera än de individuella, men i vissa fall där 
det lätt går att särskilja de individuella prestationerna motiveras individerna inom gruppen 
mer av individuella belöningar, varför också dessa bör väljas. (Ibid) 
 
Belöningar som riktar sig mot samtliga individer inom ett företag och där alla får ta del av 
belöningarna i lika stor utsträckning syftar till att integrera företaget. De belöningar som 
däremot behandlar individer inom ett företag olika leder till en differentierad organisation och 
syftar därmed till att framkalla olika beteenden inom företaget. Vilka belöningar som bör 
användas styrs av vad de som utformar belöningssystemet i ett företag vill uppnå. Vill de 
uppnå en allomfattande effektivitet inom hela företaget bör de välja den mer integrerade 
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lösningen. Om de däremot vill uppnå olika slags effektivitet gällande prestationer inom 
företaget bör de välja det mer differentierade angreppssättet. (Lawler 1990)  

3.1.5 Framgångsfaktorer för belöningssystem. 

Merchant och Van der Stede (2003) har utkristalliserat sju stycken faktorer för att ett 
belöningssystem ska anses fylla sin funktion och således vara effektivt för företaget: 
 

• Belöningarna bör ha någon form av värde för dem de berör. Då olika individer inom 
ett företag motiveras av olika saker, är det inte säkert att alla medarbetare upplever att 
det belöningssystem som föreligger tillför något värde för just dem. Det är därmed av 
stor vikt att systemet är flexibelt och skapar värde för alla det berör. 

• Belöningarna bör vara stora nog och av tillräckligt relevans för att kunna påverka och 
utgöra en skillnad för individen ifråga om de ska ha en motiverande effekt. 

• Belöningarna ska vara förståeliga, vilket innebär att individen ska förstå hur och 
varför denne får ta del av belöningssystemet. Det ska också enligt Wilson (1994) 
framgå vilken typ av prestation som leder till belöning och hur stor den då blir. 

• Belöningarna bör återkopplas till individens prestation inom en inte allt för lång 
tidsram. Tidsaspekten är viktig då individen i många fall upplever det som mindre 
motiverande om belöningen inte utfaller relativt snabbt efter den utförda prestationen. 

• Belöningarna för med sig mer värde för individen om effekterna av belöningarna är 
varaktiga, vilket innebär att individen blir mer motiverad om denne kommer ihåg det 
positiva som belöningarna fört med sig under en längre tid. 

• Belöningarna bör i möjligaste mån vara reversibla, då det oftast kan vara svårare att 
rätta till felaktiga beslut rörande belöningar i samband med till exempel befordringar 
än beslut gällande monetära belöningar.      

• Belöningarna bör vara så kostnadseffektiva som möjligt. Då olika individer motiveras 
av olika slags belöningar kan det vara svårt att vara kostnadseffektiva. Ambitionen bör 
dock vara att hålla ner företagets kostnader så mycket som möjligt för att ändå kunna 
uppnå önskvärd effekt av belöningarna. 

 
Vidare anser Wilson (1994) att ett framgångsrikt belöningssystem utformas för att uppmuntra 
medarbetare inom ett företag att tillmötesgå sina kunder bättre än vad konkurrenterna gör. För 
att lyckas med detta gäller det för de personer som beslutar angående belöningsfrågor att 
skapa förutsättningar för medarbetarna. Detta görs genom att utforma ett belöningssystem där 
de anställda känner sig uppskattade eller att de erhåller någon form av värde om de agerar i 
företagets intresse. Wilson menar att belöningar i form av pengar inte är den enda lösningen 
utan det blir av stor vikt för dem som utformar systemet att försöka förstå vilka belöningar 
som verkligen tillför något av värde för den enskilda individen. Detta kan naturligtvis vara 
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svårt då individer har olika mål och preferenser, men uppnås en förståelse skapas också 
förutsättningar för att både företaget och de anställda ska gå vinnande ur situationen. (Ibid) 
 
För att ett belöningssystem ska anses vara effektivt för organisationen som helhet krävs enligt 
Lawler (1973) att systemet ska: attrahera och behålla arbetskraft, motivera till personlig 
utveckling, skapa och utveckla företagskulturen, förstärka organisationens struktur samt vara 
kostnadseffektivt.  
 
Lawler (1973) hävdar att forskning inom val av arbete, val av karriär samt personalomsättning 
visar på att det belöningssystem som ett företag använder sig av har stort inflytande på om 
företaget lyckas attrahera ny personal samt behålla värdefull personal. Det är därmed av stor 
vikt att lyckas utforma ett belöningssystem som dels är attraktivt och dels leder till så stor 
jobbtillfredsställelse att personalomsättningen på värdefull personal minskar. Det är viktigt att 
de medarbetare som anses vara värdefulla för företaget upplever att de blir bra belönade 
jämfört med personer med liknande befattningar i andra organisationer, men även att de 
upplever att resultatet av hårt arbete premieras i relation till dem som presterar sämre inom 
organisationen. Detta kan ta sig i uttryck genom att utforma ett prestationsbaserat 
belöningssystem, vilket för med sig att de som presterar bättre uppmuntras att stanna inom 
organisationen och att hårt arbete således lönar sig. Belöningssystemet ska också motivera till 
personlig utveckling. Detta uppnås om de som utformar belöningssystemet lyckas hitta en 
lämplig belöningsform som motiverar de anställda att utveckla sina kunskaper och färdigheter 
och som även tar sig uttryck på ett positivt sätt gällande de anställdas prestationer. Det kan 
dock ses som problematiskt att hitta en lämplig och rättvis belöningsform, då det i många fall 
kan vara svårt att mäta hur mycket en enskild individ verkligen har utvecklats och det blir ofta 
fråga om subjektiva bedömningar. (Ibid) 
 
Ett framgångsrikt belöningssystem bidrar även till att skapa och utveckla företagets 
övergripande kultur och arbetsklimat på ett för företaget önskvärt sätt. Utformningen och 
användningen av ett belöningssystem kan leda till olika kulturer och arbetsklimat. Ett visst 
belöningssystem kan till exempel resultera i en mer kompetensbaserad kultur, ett annat kan 
leda till en byråkratisk kultur. Vissa system kan också leda till kulturer av en mer deltagande 
karaktär, där entreprenörskap och innovationer kan ges mer utrymme. Ett företag med en 
relativt hög lönenivå men där de anställda inte har möjlighet att påverka sina belöningar kan 
till exempel leda till en byråkratisk kultur, där de anställda känner att de utgör eliten av ett 
framgångsrikt företag. Ett annat företag med en mer flexibel lönesättning, där de anställda 
antingen har möjligheten att påverka sina belöningar eller premieras utifrån sina idéer och 
innovationer kan leda till en mer deltagande, innovativ eller mindre byråkratisk kultur. 
(Lawler 1973) 
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Att uppnå en hög status på ett företag kan upplevas som mycket motiverande för anställda. Ett 
effektivt belöningssystem kan användas för att förstärka ett företags struktur och 
statushierarki, då till exempel extra förmåner samt titlar kan ge riktlinjer till de anställda vilka 
personer som är högt placerade i statushierarkin och kan leda till en högre lön. För att ett 
belöningssystem ska anses vara effektivt krävs även att det ska vara kostnadseffektivt. Ett 
belöningssystem utgör ofta en stor andel av ett företags kostnader, varför det är av stor vikt 
för den eller de som utformar systemet att bara välja de belöningar som resulterar i mest nytta 
för företaget. De belöningsformer som utgör en förhållandevis stor kostnadspost till vad de 
egentligen för med sig i syfte att motivera och engagera de anställda till att prestera ett bättre 
resultat, bör undvikas. Ofta är det inte heller alltid de belöningar som kostar mest för företaget 
som har den högsta motiverande effekten på de anställda, varför det är viktigt för den eller de 
som utformar systemet att förstå vilka belöningar som verkligen tillför något av värde för den 
enskilda individen. (Lawler (1973)  
 
Vid utformning av ett belöningssystem kan de anställda ges utrymme för att delta och påverka 
beslutsprocessen eller så kan beslutsfattandet ligga mer på central nivå med ett litet 
deltagande från de anställda. Då de anställda ofta motiveras av olika saker argumenterar 
många författare, däribland Lawler (1990), att i de fall där de anställda har möjlighet att vara 
med och påverka utformningen av belöningssystemet kan mer flexibilitet, motivation och 
acceptans uppnås. Historiskt sett har det varit vanligare med låg grad av öppen 
kommunikation samt att utformningen av belöningssystem skett från centralt håll. I dagsläget 
ges dock mer och mer utrymme för flexibilitet och deltagande i beslutsprocessen samt att 
organisationerna präglas av en mer öppen kommunikation gällande belöningssystem. (Ibid)   

3.1.6 Modell för ökad flexibilitet och valmöjlighet av belöningar 

Det har redan nämnts i denna uppsats att ett effektivt belöningssystem ska vara flexibelt och 
skapa värde för alla det berör11. I paritet med dessa tankegångar blir den allt mer utbredda 
cafeteriamodellen aktuell. Denna modell innebär att den anställde, inom ramen för en 
fastställd total löneutbetalning, själv får möjlighet att utveckla och välja en mix av företagets 
tillgängliga belöningsformer. Ambitionen med modellen är således att varje individ erhåller 
de belöningar eller förmåner som skapar mest värde och motivation just för denne. Vidare 
kommer företaget då få en effektiv användning av sina pengar, eftersom de bara betalar för 
vad de anställda verkligen vill ha. Den största nackdelen med modellen är dock att den leder 
till ökade administrativa kostnader för företaget. (Smitt et al 2002) Ett annat argument för 
användning av cafeteriamodellen är att den skulle medföra strategiska fördelar, då denna form 

                                                
11 Se kapitel 3.1.1 Belöningssystem som styrmedel 
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av belöningssystem skulle kunna vara ett effektivt verktyg för att attrahera ny personal samt 
behålla värdefull personal. (Lawler 1990) 

3.2 Decentralisering  

3.2.1 Decentralisering enligt uppslagsverk 

För att närma sig innebörden av begreppet decentralisering kommer en historisk och nutida 
tolkning ges i form av en återgivning av Nordisk Familjebok (1906) samt ett nyare 
uppslagsverk i form av Nationalencyklopedin (1990). Vid en sökning i Nordisk familjebok 
(1906) på ordet ”decentralisation” ges följande definition: 
 

”från lat: de, från, och centrum, medelpunkt; fördelning af verksamhet mellan 
flera personer eller institutioner eller utbredning däraf på ett större område, i 
motsats till sammanförande i en enda persons hand eller på en enda ort. Sålunda 
säges en näring eller affärsverksamhet vara decentraliserad, om den är utbredd 
öfver ett lands olika delar, och bankväsendet vara decentraliserat om en mångfald 
af själfständiga bankinstitut finnas, framför allt om de finnas å skilda orter. 
Såsom ett slags teknisk term begagnas decentralisation i betydelse af ett 
förvaltningssystem enligt vilket det största möjliga mått af själfständighet är 
lämnadt åt underordnade förvaltningsorgan.”  

 
Definitionen av ordet decentralisering nästan 100 år senare är i Nationalencyklopedin (1990) 
följande: 
 

”Fördelning (spridning) av verksamheter eller inflytande från ett centrum eller ett 
fåtal centra till fler områden och personer. Termen decentralisering används i 
många sammanhang och har både en verksamhetsmässig och en geografisk 
innebörd. Det kan innebära att beslutanderätt permanent överflyttas från en 
central myndighet eller från en central nivå i en koncern till enskilda företag i 
denna osv. Syftet med decentralisering är kunna tillvarata lokala initiativ, minska 
sårbarheten i verksamheten och eventuellt få till stånd en snabbare beslutsprocess. 
Det kan också vara ett medel till besparing, genom att en kortare beslutskedja 
förutsätts kunna fungera snabbare och därmed effektivare.” 

 
De båda uppslagsverken lyfter alltså fram liknande huvuddrag, även om det senare visar på en 
mer nyanserad bild. I den äldre familjeboken ses en geografisk spridning som en typ av 
decentralisering, samtidigt som den kompletteras med självständighet mer som en teknisk 
term. De aspekter som tillkommit till begreppet decentralisering i nationalencyklopedin är att 
det sker en överföring av beslutanderätt samt att en decentraliserad organisation ges 
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möjligheten att tillvarata lokala initiativ. Som avslutande aspekt lyfts effektivitetsökning fram 
som ett argument för decentralisering. Det är viktigt att poängtera att centralisering versus 
decentralisering inte är två statiska stadier, utan är beteckningen på två extremer på en axel 
med ett stort antal variationer däremellan. Mintzberg (1983) beskriver det som:  

 
”centralization and decentralization should not be treated as absolutes, but rather 
as two ends of a continuum. The Soviet economy is not “centralized”, just more 
centralized than a capitalist economy”  

    Mintzberg (1983) s. 98 

3.2.2 Innebörd och effekter av decentralisering 

Det har blivit populärt att decentralisera, var och varannan organisation säger sig ha 
genomgått en decentralisering. Decentralisering karaktäriseras av att beslutsfattandet flyttas 
nedåt, organisationen blir plattare samt kontakten med den lokala marknaden ska bli bättre 
(Merchant och Van der Stede 2003). Men finns det specifika faktorer att tillgå för att avgöra 
om det är fråga om en fullständig decentralisering, där en enkel jämförelse mot någon form av 
checklista kan konstatera eller förkasta att det är en fullt ut genomförd decentralisering?  
 
Tyvärr finns det i dagsläget ingen dylik checklista att tillgå, då decentralisering är relativt 
komplex och genomförandet blir för varje enskild organisation unikt. Södergren (1992) har 
däremot tagit fram en modell med nio komponenter, utifrån vilka fenomenet decentralisering 
kan uttryckas och dess innebörd för organisationer och dess anställda. Dessa komponenter har 
utkristalliserats ur en empirisk undersökning omfattande 40 svenska företag verkande i olika 
branscher, där alla befunnit sig i någon form av decentraliseringsprocess. Södergren (1992) är 
noga med att poängtera att komponenterna inte går att använda för att universellt värdera 
huruvida decentraliseringen är korrekt utförd. De ska istället användas till att jämföra 
organisationer emellan och utgöra en måttstock för att definiera hur pass långtgående 
decentraliseringen i den jämförda organisationen är gången. Teorin stödjer sig på data, vilka 
har samlats in från både ledningsnivå och operativ nivå. Detta ger teorin en större räckvidd 
ner i hierarkierna än andra teorier normalt gör, då dessa oftast grundar sig på studier av de 
högre delarna i hierarkierna. (Ibid) De nio komponenterna kommer nedan att listas med en 
kortare förklaring till varje del. 
 
1 Uppdelning 
Alla studerade organisationer tillämpade någon form av uppdelning. En uppdelning kan ske 
genom att stora företag delats upp i divisioner efter region, avdelning eller fabrik, eller så kan 
uppdelning ske på arbetsplatsen där arbetsgrupper och projektgrupper bildas. Denna 
uppdelningsprocess är av stor betydelse för det fortsatta decentraliseringsarbetet, då enheterna 
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som bryts ut blir mindre än den tidigare helheten, samt att en markering om avskildhet skapas. 
Detta då den enskilda enhetens gräns mot den övriga organisationen blir tydligare. (Södergren 
1992) 
 
2 Helheter 
 Samtidigt som en uppdelning skedde inom organisationen på olika nivåer, kunde olika 
helheter återfinnas. Med dessa helheter menas till exempel förädlingskedjan i företaget, där 
flera olika enheter interagerar för att tillsammans forma organisationens input till output. 
Processen där alla olika enheter på sitt sätt bidrar till att färdigställa produkten eller tjänsten 
ses alltså som en helhet. Utseendet på komponenten helhet är dock väldigt varierande 
beroende på vilken organisation som avses. Den kan variera från den enskilda individen med 
resultatansvar i en konsultbyrå, till hundratals anställda vid monteringslinjen på ett 
fordonsproducerande företag. (Södergren 1992)  
 
3 Indelningsgrund: marknaden 
Den uppdelning som nämnts ovan genomförs oftast med marknaden som indelningsgrund. 
Anledningen till detta är att skapa möjligheter för de nya delarna att ta beslut anpassade till 
lokala förutsättningar, samt att ge personalen möjlighet till bättre kontakt och kännedom om 
kunden. Olika organisationer väljer olika vägar i uppdelning beroende på kundstrukturens 
utseende. Exempel på uppdelningar är att dela upp efter kundkategorier eller geografiska 
gränser. (Södergren 1992) 
 
4 Resultatansvar 
De enheter som uppstod genom uppdelning belades med resultatansvar för enheten. I alla 
studerade organisationer låg ansvaret formellt på enheternas chefer, men vad ansvaret innebar 
varierade mellan organisationerna i studien. Generellt sett konstaterades att resultatansvaret 
var ett symbolladdat mått, vilket signalerade att den lokale chefen hade kontroll över sin 
verksamhet. (Södergren 1992) 
 
5 Tvärfunktionellt ansvar 
I de uppdelade enheterna fanns även ansvaret för användning av specialistkunskaper inom de 
för enheten relevanta områdena. Att det finns ansvar för användning av specialistkunskaper är 
ett resultat av att en enhet tenderar att på något sätt representera ett företags alla funktioner. 
Enheten blir på så sätt vad som kallas tvärfunktionell. Det kan tänkas att det står den 
decentraliserade enhetschefen fritt att välja hur behovet av specialistkunskap ska fyllas, 
genom egen rekrytering, inköp av konsulttjänster eller inköp av redan existerande resurser i 
företaget. (Södergren 1992) 
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6 Delegering 
När de yttre förutsättningarna för decentralisering är uppfyllda i och med att uppdelningen är 
genomförd kvarstår delegeringen av befogenheter och beslutsinflytande till de ansvariga på 
enheterna. Avsikten i de flesta studerade företagen var att öka det ”reella” inflytandet hos de 
anställda på enheterna. Vad som de facto delegerades varierade dock mellan organisationerna 
och var svårt att ge en enhetlig bild av. Det kunde röra sig om delegering av arbetsuppgifter, 
initiativrätt, ansvar och beslutsbefogenheter. Oklarheter framkom också i vad som var ”rätt 
nivå” att delegera till. Det kan argumenteras för att rätt nivå för beslutsfattande är där 
interaktion med marknad och kund sker. Resultatet av studien visade dock att 
delegeringsgraden varierade betydligt, även om ambitionen hos alla företagen var att öka 
befogenheter och handlingsfrihet hos de anställda i den operativa verksamheten. (Södergren 
1992) 
 
7 Kontrollmekanism: målstyrning 
Ett ökat ansvar och autonomi hos enheter omöjliggör detaljstyrning och annan ordergivning 
från högre nivåer. För att tillgodose det trots allt befintliga kontrollbehovet från den centrala 
organisationen utövas oftast en form av målstyrning, vilket ger resultatenheten en till viss del 
villkorad tillvaro. Målstyrning innebär i en renodlad form att mål, bestående av finansiella 
eller ickefinansiella, fastställs för en viss period. Enhetschefen får sedan, inom ramen för sina 
befogenheter, fria tyglar för att uppnå dessa mål. Visar det sig vid periodens slut att målen är 
uppfyllda förändras ingenting och enhetens autonomi förblir oinskränkt. Skulle dock målen ej 
vara uppfyllda kan enhetens autonomi inskränkas genom inblandning från centralt håll, varvid 
nya riktlinjer dras upp för att komma tillrätta med problemet. (Södergren 1992)    
 
8 Färre hierarkiska nivåer 
Ett tydligt tecken på decentralisering är minskningen av antalet hierarkiska nivåer, där 
idealtypen bara består av två nivåer, verksamhetsnivå och ledningsnivå. I studien var nivåerna 
fler än så, men trenden var tydlig. Behovet av mellanchefer hade minskat, samt en fortsatt 
strävan mot att fördela ansvaret neråt. Dessa två faktorer gynnar strävandena mot att riva 
hierarkierna. (Södergren 1992) 
 
9 Intern avreglering 
Behovet av intern avreglering blir tydligare i ljuset av ökad autonomi samt införande av 
målstyrning. Med det som ska avregleras avses de dokument där regler, policys eller andra 
bestämda rutiner återfinns, vilka till viss del spelat ut sin roll då enheternas självbestämmande 
ökat. Med det menas inte att alla regler och rutiner ska skrotas, men vissa blir mer irrelevanta. 
Detta återspeglades också i studien som visade att de flesta företagen hade kvar flertalet av de 



 - Presentation av teorier - 

 35

tidigare reglerna. Dock ansågs de internt inte längre ha samma signifikans och en generell 
uppfattning var att det behövdes en lägre formaliseringsgrad. (Södergren 1992) 

3.2.3 Modell för bestämning av decentraliseringsgrad 

Det har ovan angivits att de nio komponenterna från Södergren (1992) inte kan användas för 
mätning av decentraliseringsgrad, utan används till att definiera innebörden av begreppet 
decentralisering och dess förväntade effekter. Parametrarna kan visserligen användas för att 
studera graden av decentralisering, men används då med fördel i en jämförelse mellan två 
eller flera organisationer för att fastställa en inbördes ordning mellan dessa. Avsikten med 
parametrarna är att visa vilka effekter en decentralisering kan förväntas ge. (Ibid) Detta är 
emellertid inte tillräckligt för denna uppsats, då en mer utförlig värdering av organisationernas 
decentraliseringsgrad är av intresse. Av den anledningen presenteras här ytterligare en modell 
framtagen av Engström (2002) i syfte att komplettera Södergren. Denna modell används i 
hennes egen studie för att förklara graden av decentralisering bland 56 svenska företag. 
Modellen angriper decentraliseringsaspekten på ett annorlunda sätt jämfört med de nio 
punkterna ovan och är av en enklare typ, där bestämning av decentraliseringsgrad endast sker 
utifrån arbetsuppgifter och grad av beslutanderätt hos individerna på de lokala enheterna. 
(Ibid) 
 
Modellen är uppdelad i tre huvudkategorier där varje kategori är uppdelad i ytterligare två 
delar. Värderingsskalan består således av sex steg, där 1 är ”mycket låg grad av 
decentralisering” och 6 är ”mycket hög grad av decentralisering”. (Engström 2002) 
    

 
Fig 3.4 Bestämning av decentraliseringsgrad             (Engström (2002) s37 Egen bearbetning) 
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Denna modell visar tydligt på att decentralisering i mångt och mycket kan bestämmas utifrån 
det ansvar och befogenheter individerna eller grupperna längst ut i organisationen ges. Det 
bör här tilläggas att det som i modellen anges som grupper även gäller enskilda individer, då 
det i tjänsteföretag återfinns både enskilda individer och grupper med samma beslutanderätt 
och ansvar. Utöver detta finns en begränsning av denna modell i denna uppsats, då kontakt 
med kund, vilket anges i steg 5 och 6, inte behöver tyda på långtgående decentralisering. Till 
exempel har personen i kassan i mataffären ständig kundkontakt utan att för den skull vara i 
en decentraliserad organisation. Fokus ska därför ligga på den ansvarsnivå och beslutanderätt 
den anställde ges när det gäller tjänsteföretag, även vid interaktion med externa kunder. 
(Engström 2002)   
 
 I steg 1 återfinns de mest centraliserade organisationerna och mycket lite ansvar är delegerat 
vertikalt. Arbetsuppgifterna längst ner präglas av en hög grad av rutin och ett påtagligt 
regelverk. Begreppet taylorism är här mycket lämpligt och präglar utseendet på 
organisationen. I steg 2 återfinns samma låga beslutanderätt, däremot finns ett ökat 
handlingsutrymme genom att varje individ får lära sig flera arbetsmoment, varvid viss 
arbetsrotation kan uppstå. Steg 3 präglas av att individerna eller grupperna ges vissa centralt 
fastställda mål gällande kvantitet eller kvalitet på utfört arbete, men frihet genom att själva 
bestämma över hur detta ska uppnås. I steg 4 ges samma förutsättningar, men även inflytande 
över planeringen av tillverkning och leverans. Organisationer i steg 4 upplever en relativt hög 
grad av decentralisering, då deras beslutanderätt på lokala planet är relativt stor. De beslutar 
själva om hur saker ska göras och sköter stora delar av administrationen själva, men de har de 
inget övergripande ansvar eller inflytande och påverkas stort av de centralt satta målen. I steg 
5 och 6 återfinns en hög grad av självbestämmande och ofta formuleras gruppernas eller 
enheternas mål lokalt. Sätten att nå målen bestäms lokalt och bör endast bli påverkade från 
centralt håll om enheten visar dåligt resultat eller på annat sätt avviker från organisationens 
övergripande mål. Centrala funktioner kan då tillsättas för att stödja och upprätta ordning 
samt att friska idéer kan tillsättas. Det som skiljer steg 5 och 6 är kontakten med externa 
kunder och leverantörer, vilket som tidigare nämnts ska tolkas ur ett autonomt perspektiv, det 
vill säga att den anställde ska kunna bete sig självständigt i kontakten med kunden. Steg 6 är i 
mångt och mycket jämförbart med ett fristående företag, dock med den skillnaden att vissa 
funktioner är centraliserade. Detta då dessa funktioner anses som mycket viktiga och kräver 
en central och enhetlig hantering. Alternativt kan även fördelaktiga stordriftseffekter förväntas 
uppnås och gynna organisationen som helhet. (Engström 2002)  
 
Utifrån ovanstående modell kan slutsatsen dras att det är enkelt att fastställa graden av 
decentralisering i en organisation, vilket inte är fallet. Engströms (2002) modell är av 
förenklad karaktär och ett eventuellt problem i samband med fastställandet av 
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decentraliseringsgraden i enlighet med Engströms (2002) modell kan vara det Brooke (1984) 
lyfter fram. Han anser att det bästa sättet för att försöka fastställa graden av decentralisering är 
att ta reda på var i organisationen en viss typ av beslut normalt fattas, det vill säga var olika 
typer av ansvar och befogenheter återfinns. Genom att utreda var i organisationen ett beslut 
fattas och sedan jämföra det med ett liknande beslut i en annan organisation kan ett mått på 
decentraliseringsgrad erhållas, i alla fall ett mått som är relevant vid en jämförelse 
organisationer emellan. (Brooke 1984) 
 
Med Södergrens, Engströms och Brooks modeller torde det på ett tillräckligt noggrant sätt gå 
att definiera och bestämma graden av decentralisering i de organisationer som ämnas studeras 
i denna uppsats. Tillsammans torde dock modellerna utgöra ett tillräckligt starkt verktyg för 
denna uppsats och ska relativt noggrant kunna placera de två studerade organisationerna på en 
decentraliseringsskala och fastställa en mellan dessa inbördes ordning.        

3.2.4 Positiva och negativa effekter av decentralisering 

Den huvudsakliga tanken med att decentralisera är att skapa en effektivare organisation. Det 
har inte blivit bevisat om decentralisering gett upphov till faktiska effektiviseringar, dock har 
motsatsen ej heller kunnat bevisas. 
 
Södergren (1992) har dock identifierat ett antal effekter av genomförda decentraliseringar i 
studerade organisationer. Dessa effekter är av både positiv och negativ art och får anses vara 
av olika stor betydelse. Det sammanlagda resultatet av dessa effekter kan utgöra en ökning 
eller minskning i effektivitet beroende på olika organisationers förutsättningar och utfall av de 
olika effekterna. Nedan kommer en redogörelse för de positiva och negativa effekterna som 
Södergren (1992) identifierat att presenteras. Där källa saknas hänvisas till Södergren (1992). 

Positiva effekter 

Marknadsmässiga fördelar: Genom en decentralisering kommer företaget närmare kunden 
och beslut kan fattas närmare och i samråd med denne. Denna kundanpassning upplevs ofta 
som mycket positiv av både företag och kund, då servicenivån kan bli bättre genom närheten 
till marknaden och möjligheten till lyhördhet för kunders önskemål ökar.  
 
Ekonomiska fördelar: Den ekonomiska aspekten blir relevant, då decentraliseringen leder till 
ett ökat medvetande och förståelse hos enheten om vad som kostar och vad som skapar 
lönsamhet. Det egna ansvaret för resultat eller kostnader minskar tendensen till onödigt dyra 
investeringar och förmår enhetschefen att göra mer rationella ekonomiska prioriteringar. 
Resultatet är att enheterna blir mer kostnadsmedvetna. Samtidigt kan ekonomiska fördelar 
skapas genom den eventuella effektivitetsökning som kan komma till stånd genom en 
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genomförd decentralisering. Till detta bör också minskningen av antalet mellanchefer räknas, 
då färre antal mellanchefer skapar en besparing i form av minskade lönekostnader. 
 
Utvecklings eller kreativitetsfördelar: Innovativitet, kreativitet och idéutveckling sägs alla ha 
gynnats av en decentralisering. Den största moroten till kreativitet sägs i flera studier vara att 
få möjlighet att själv få utveckla och genomföra egna idéer (Ekvall 1979). Vidare för den 
decentraliserade organisationen med sig stora utbildningsprogram och arbetsrotation, vilka 
gynnar individuell utveckling.  Bakgrunden till dessa möjligheter får anses vara den ökade 
handlingsfriheten decentraliseringen erbjuder samt den egna budgeten.     
 
Styr- och kontrollfördelar: Decentraliseringen skapar tydligare beslutsbefogenheter för 
enhetscheferna med goda kopplingar mellan ansvar, befogenheter och utvärdering. 
Utvärderingen av enheterna blir enklare och olönsamma enheter identifieras på ett enkelt sätt, 
varvid lämpliga åtgärder kan sättas in. Enhetscheferna ges härmed bättre möjligheter att styra 
enheten och utvärderas på färre parametrar, vilka dock uppfattas ha ett högre strategiskt värde.  
 
Personalrekryteringsfördelar: Gällande personalrekrytering har en decentraliserad 
organisation ansett sig kunna erbjuda mer intressanta och utvecklande arbetsuppgifter genom 
den utökade ansvarsfördelningen och helhetssyn som präglar organisationen. Det är inte 
längre nödvändigt för att klättra högt i hierarkin för att få ansvar, utan detta kan erbjudas på 
lägre nivå, vilket uppfattas som positivt och motiverande av de flesta anställda.  

Negativa effekter 

Diffusa karriärvägar: I en decentraliserad organisation finns inte de traditionella 
karriärvägarna, vilket kan vara förbryllande och skapa attitydproblem till vilken status en 
befordran egentligen ger. När befordringsvägen inte är uppåt som i en traditionell hierarkisk 
organisation, utan istället i sidled kan det vara svårare att korrekt värdesätta den nya 
positionen. Det går inte längre att se hur en bra karriärstege ser ut. Problem kan uppstå då 
organisationen vill belöna en anställd genom att befordra denne till en ”bättre” position, som 
kanske inte uppfattas som bättre av den anställde.  
 
Risk för avknoppning och avhopp: Vid en decentralisering av verksamheten förändras 
ansvaret och arbetsuppgifterna hos de anställda. I många fall utbildas dessa för att bättre 
kunna möta den nya organisationen. Med ny utbildning ges de större ansvar och vid mötet 
med kunden kan de agera på ett mycket proffsigt och självsäkert sätt. Kunden uppfattar det 
som individen som representerar enheten har fullständig autonomi i sina beslut och agerar 
som ett litet företag själv12. Problem kan dock uppstå i och med att den anställde märker att 

                                                
12 Se kapitel 3.2.4 Marknadsmässiga fördelar 
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denne kan hantera så mycket själv att företaget inte behövs. Individen har nått en så pass stor 
mognad att denne tror sig kunna göra ett minst lika bra jobb eller bättre på egen hand och kan 
besluta sig för att starta en egen och direkt konkurrerande verksamhet. Inte nog med att 
företaget i detta fall blir av med en duktig anställd som blir en konkurrent, den avhoppande 
individen kan även ta med sig sina befintliga kunder till sitt nya företag.  
 
Det kan även vara så att när företaget utbildat sina anställda och generellt sett höjt 
kompetensen på de anställda blir de mer attraktiva för konkurrenter, vilka försöker attrahera 
dessa till sin verksamhet.  
 
Utarmas långsiktig utveckling? Sett ur ett längre perspektiv finns ett antal frågetecken 
gällande den decentraliserade organisationens förmåga att överleva. De decentraliserade 
enheterna tenderar att premiera egna beslut och en övergripande långsiktig strategi för hela 
organisationen kan missgynnas. Detta kan då leda till att det på sikt kan bli svårt att möta 
konkurrensen, då enheterna agerat självständigt. De lokala cheferna saknar möjlighet till 
överblick och omvärldsbevakning och vet inte vilket håll organisationen bör sträva. Dessa 
problem uppstår främst i organisationer där det saknas en centralfunktion, som har till uppgift 
att leda detta arbete eller där de lokala enheterna av någon anledning inte ger denna enhet 
tillräckligt med uppmärksamhet. Dessa risker får stöd av Williamson (1985) som hävdar att 
decentralisering kan leda till en form av lokal egoism där enheterna utnyttjar sitt 
informationsövertag gentemot de centrala enheterna för att skapa sig de bästa 
förutsättningarna för sig själva, vilket enligt Merchant och Van der Stede (2003) kan ses som 
en form av suboptimering.  

3.3 Belöningsstrategier för centraliserade respektive decentraliserade 
organisationer 
 
Belöningsstrategier och utformande av belöningssystem för organisationer med olika grad av 
decentralisering är inte särskilt väl omskrivna. Många författare tangerar ämnet, men någon 
omfattande studie i ämnet har inte kunnat påträffas. I detta kapitel kommer därför att 
redogöras för vad som faktiskt har skrivits om belöningssystem i decentraliserade och 
centraliserade organisationer. Det kommer även spekuleras i vad de teorier som skrivits i 
kapitel 3.1 och 3.2 kan tänkas leda till i förlängningen, sett till decentraliseringsgradens 
påverkan på belöningssystemens utformning.  

3.3.1 Redan befintlig teori angående ämnet 

1. Organisationer som tillämpar sig av en centraliserad belöningsstrategi präglas ofta av att 
belöningar är utformade på ett likvärdigt sätt genom hela organisationen. Vidare används ofta 
standardiserade mallar gällande grundlön, löneutveckling, arbetsutvärdering samt befordran 
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och karriärmöjligheter. I organisationer som däremot tillämpar sig av en decentraliserad 
belöningsstrategi är det vanligt att beslut angående lön och befordringar samt andra former av 
belöningar tas på lokal nivå, utan några direkta standardiserade riktlinjer från centralt håll. 
(Steers et al 1996)  
 
2. Fördelar med den centraliserade organisationen grundar sig på den expertis och de 
specialistkunskaper som kan fås från centralt håll samt den homogenitet som präglar 
organisationen. Denna homogenitet bidrar bland annat till en ökad förståelse och 
kommunikation för vad som händer på andra ställen inom organisationen. Fördelar med den 
decentraliserade organisationen kan vara att den ger utrymme för variation av utformningen 
av belöningssystemet. Detta då vissa belöningar passar bättre för en viss typ av individer och 
enheter, medan andra inte gör det. Steers et al (1996) anser dock att det inte går att avgöra 
vilken av de två belöningsstrategierna som är att föredra, utan båda har för och nackdelar. 
(Ibid)  
 
3. Ett flexibelt belöningssystem anses i många fall kunna passa en öppen och deltagande 
organisation, där de anställda har möjlighet att kunna påverka och ta eget ansvar. I en relativt 
byråkratisk organisation skulle däremot ett mer status- och symbolinfluerat system kunna 
utgöra en bra grund för ett belöningssystem. Detta då Steers et al (1996) anser att ett sådant 
system skulle kunna passa individer som värderar synliggörande av hög hierarkisk status och 
synliggörande av vem som har makt och ansvar. (Ibid)  
 
4. Enligt Hope och Fraser (1998) kan ett balanserat styrkort passa bättre i en decentraliserad 
organisation jämfört med en centraliserad organisation, då de lokala cheferna själva kan 
justera och anpassa måtten i de olika perspektiven så att de passar de lokala förutsättningarna. 
Vidare är fördelen med ett styrkort i en decentraliserad organisation att den totala mixen 
mellan finansiella och ickefinansiella mål kan bli tillgodosedd. (Ibid 

3.3.2 Faktorer som påverkas av grad av decentralisering. 

Det har tidigare nämnts att ingen omfattande studie har kunnat påträffas angående utformning 
av belöningssystem för organisationer med olika grad av decentralisering. Det framstår därför 
som relevant att titta närmare på flertalet faktorer som påverkas av graden av decentralisering. 
Dessa faktorer kan sedan ligga till grund för logiska resonemang och antaganden, vilka i 
förlängningen kan tänkas mynna ut i decentraliseringsgradens påverkan på 
belöningssystemens utformning. Nedan kommer ett urval av de faktorer som påverkas av grad 
av decentralisering att presenteras samt vad de kan tänkas ha för påverkan vid en utformning 
av ett belöningssystem. 
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Färre hierarkiska nivåer 

Att uppnå en hög status på ett företag kan upplevas som mycket motiverande för de anställda 
och medför ofta till exempel extra förmåner, högre lön eller en titel. Det ses som brukligt att 
alla anställda som är högt placerade i statushierarkin ska ha del av detta. Enligt Lawler (1973), 
kan på så sätt ett effektivt belöningssystem användas för att förstärka ett företags struktur och 
statushierarki. (Ibid) Som redan tidigare har konstaterats medför dock en decentralisering ofta 
en minskning av antalet hierarkiska nivåer inom ett företag och således minskar även behovet 
av mellanchefer och personer med formellt uttalade titlar (Södergren 1992).  
 
Detta resonemang leder till att det i många fall kan bli svårare att motivera höga löner och 
belöningar i en decentraliserad organisation, som har färre titlar och chefspositioner än i en 
centraliserad organisation där statushierarkin är påtaglig (Lawler 1973). De som utformar ett 
belöningssystem i ett decentraliserat företag bör därmed fundera över hur de kan premiera de 
personer utan titlar, men som ändå innehar mycket kunskap och som i hög grad tillför mycket 
till företaget.  
 
Är det därmed rimligt att tro att ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem skulle kunna 
passa en decentraliserad organisation? Det skulle kunna vara så då det inte återfinns lika 
många hierarkiska nivåer och titlar som kan styrka det faktum att den anställde bidrar med 
mycket kunskap och värde till företaget och som således kan motivera en högre lön. Genom 
att införa ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem13 skulle det decentraliserade företaget 
kanske ändå kunna premiera de anställda som tillför mycket till företaget och därmed även 
motivera rejäla löneökningar där det är befogat. Detta borde vara väldigt motiverande för de 
anställda och systemet skulle då kunna utgöra ett effektivt substitut till titlar och andra 
statushöjande egenskaper, som i många fall kan motivera en högre lön.  

Delegering av ansvar, uppdelning av enheter samt resultatansvar 

Enligt Södergren (1992), leder ofta decentralisering till delegering av ansvar och uppdelning 
av enheter, där varje enhet i förlängningen beläggs med ett resultatansvar. Vid ett sådant 
scenario kan risken förefalla stor att enheten bara prioriterar den egna enhetens resultat, vilket 
kan leda till att företagets totala resultat och mål kan bli lidande. (Ibid) Denna målinkongruens 
är vad Merchant och Van der Stede (2003) behandlar som suboptimering.  
 
Med anledning av ovanstående resonemang blir det av stor vikt för företaget att försöka 
motarbeta denna suboptimeringsproblematik, varvid ett belöningssystem torde vara ett 
effektivt verktyg. Hume (1995) anser att för att få målkongruens, engagerade och delaktiga 

                                                
13 Se kapitel 3.1.4 Kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem 



 - Presentation av teorier - 

 42

medarbetare samt skapa en samhörighetskänsla inom företaget, kan ett resultatandelssystem 
som mäts på företagets totala resultat med fördel användas14. 
 
Kan det därmed vara så att just ett resultatandelssystem skulle kunna vara aktuellt för en 
decentraliserad organisation? Effekten av ett sådant system skulle kunna bli att de anställda på 
respektive enhet känner sig mer delaktiga och engagerade i företagets övergripande mål samt 
leda till en samhörighetskänsla över enhetsgränser, varvid även risken för suboptimering 
skulle kunna minskas. 

Utvecklings eller kreativitetsfördelar 

1. Enligt Södergren (1992), leder decentralisering ofta till en ökad handlingsfrihet gällande till 
exempel innovation, kreativitet och idéutveckling och denna handlingsfrihet kan av många ses 
som en belöning i sig. (Ibid) De som utformar ett belöningssystem i en decentraliserad 
organisation borde kanske ändå fundera på om de anställdas kreativitet, idéer och förslag på 
förbättringar inte skulle återspeglas på ett bättre sätt i belöningssystemet. Detta för att på så 
sätt hela tiden uppmuntra och stimulera de anställda till förbättringar och värdeskapande för 
företaget, som i förlängningen också kan resultera i en mer effektiv och konkurrenskraftig 
organisation.  
 
Hur skulle då denna stimulering kunna återspeglas i belöningssystemet? En tankegång som 
väcks är om det kan vara rimligt att tro att ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem15 
skulle kunna passa en decentraliserad organisation? Det skulle kunna argumenteras för det då 
ett sådant lönesystem innebär att den anställdes lön respektive löneökning beror på dennes 
prestationer och hur mycket värde som denne bidrar med till företaget (Hume 1995). De 
anställdas kreativitet skulle därmed på ett effektivt sätt kunna synliggöras och deras 
eventuella löneökningar skulle således bero på hur mycket företaget anser att deras idéer, 
åsikter och förslag till förändringar är värda. Fördelen blir här också att den som bestämmer 
över lönen, också är den som ofta är närmast individen och således har bäst möjligheter att 
verkligen se vad individen tillför. Det vill säga individens chef på lokal nivå.  
 
2. Vidare anser Södergren (1992) att en decentralisering även för med sig att de anställda får 
ta eget ansvar samt ges mycket utrymme för utbildning och arbetsrotation, vilket de anställda i 
en centraliserad organisation inte ges samma möjligheter till. (Ibid) Då de anställdas 
kompetens därmed även kan tänkas öka i en snabbare takt än i en centraliserad organisation, 
väcks funderingar på om och i så fall hur detta kanske borde återspeglas i de anställdas löner 
respektive löneökningar i de båda organisationsformerna? Skulle detta kunna motivera en 

                                                
14 Se kapitel 3.1.4 Resultatandelssystem 
15 Se kapitel 3.1.4 Kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem 



 - Presentation av teorier - 

 43

relativt högre löneökningskurva i en decentraliserad organisation än i en centraliserad 
organisation och hur skulle detta i så fall kunna ta sig uttryck i belöningssystemet? 
 
Med utgångspunkt i den senast beskrivna frågan är det återigen rimligt att fundera på om ett 
kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem16 skulle kunna vara lämpligt för en decentraliserad 
organisation? Om företaget anser att den anställdes kompetensutveckling resulterar i bättre 
prestationer och ger mycket av värde till företaget, skulle en rejäl löneökning därmed kunna 
motiveras och således även innebära en hög löneökningskurva för den anställde. Skulle ett 
kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem därmed kunna motivera den anställde till 
ytterligare kunskapsutveckling, då vetskapen om att detta i förlängningen kan komma att 
premieras i lönekuvertet?  

Risk för avknoppning och avhopp 

Enligt Södergren (1992) kan en nackdel med decentralisering vara att den stora möjligheten 
till utbildning och kompetensutveckling som ges ökar risken för avknoppning och avhopp 17. 
För att minska denna risk, väcks tankegångar om huruvida ett resultatandelssystem skulle 
kunna passa för en decentraliserad organisation? 
 
Dessa tankegångar skulle kunna styrkas av Humes (1995) resonemang angående ett 
resultatandelssystem, då han menar att de anställda blir mer delaktiga och engagerade i 
företagets övergripande mål samt känner en starkare samhörighetskänsla med företaget av ett 
sådant system. Ett resultatandelssystem som mäts på företagets totala resultat ökar på så sätt 
värdet för den anställde och bidrar i hög grad till att den anställde kan tänka sig att stanna kvar 
i företaget, trots att konkurrenter eller tanken på att starta eget lockar. Risken för avknoppning 
och avhopp är mer påtaglig i en decentraliserad organisation, då de anställda ges större 
möjligheter till utbildning och kompetensutveckling än i en centraliserad organisation. Kan 
detta vara en anledning till att ett resultatandelssystem ses som mer lämpligt i en 
decentraliserad organisation? Ytterligare en anledning för att den decentraliserade 
organisationen skulle införa ett resultatandelssystem skulle genom ett logiskt resonemang 
kunna vara för att undvika att organisationen utnyttjas som en ”plantskola”. Resultatet av en 
plantskola är att den anställdes kompetens bekostas av organisationen, men tillfaller 
konkurrenter istället för att stanna i de egna leden.  

Ökat ansvar och autonomi angående mål.  

Enligt Södergren (1992), medför decentralisering ett ökat ansvar och autonomi för de 
anställda, vilket även innebär att de får en större möjlighet att påverka enhetens och sina 

                                                
16 Se kapitel 3.1.4 Kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem 
17 Se kapitel 3.2.4 Risk för avknoppning och avhopp 
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individuella mål. Engström (2002) menar vidare att enheternas mål i en decentraliserad 
organisation ofta kan sättas av enheterna själva. De anställda i en centraliserad organisation 
har inte samma möjlighet att påverka sina mål, utan målen sätts ofta centralt och bryts ner i 
organisationen så att de olika enheterna respektive de anställda har mer enhetliga mål 
(Södergren 1992). Steers et al (1996) anser att ett mer enhetligt belöningssystem är lämpligt 
samt att belöningssystemet bör utformas centralt i en sådan organisation. Vidare anser Steers 
et al (1996) att ett belöningssystem bör utformas på lokal nivå i en decentraliserad 
organisation.18 Går det av dessa två teorier därmed att säga att mål och belöningssystem bör 
utformas centralt i en centraliserad organisation samt lokalt i en decentraliserad organisation?  
 
Även om inte ovanstående frågeställning visar sig vara sann torde ett antagande om att ett 
enhetligt utformat bonussystem skulle kunna vara lämpligt i en centraliserad organisation, då 
organisationen präglas av enhetligt satta mål. Enligt Hume (1995), innebär ett bra utformat 
bonussystem att det tydligt framgår vilka prestationsmål som ska uppnås och att målen ofta är 
uttryckta i kvantitativa mått. Ett bonussystem kan vidare lätt anpassas efter de mål och de 
prestationer som prioriteras på central nivå, varvid även målkongruens kan uppnås. (Ibid) Kan 
det utifrån ovanstående resonemang anses som rimligt att ett centralt utformat bonussystem 
skulle vara lämpligt i en centraliserad organisation?  
 
I en decentraliserad organisation där de anställda däremot har möjlighet att påverka sina mål 
själva skulle en annan form av belöningssystem därmed krävas. Med ovanstående 
resonemang i åtanke skulle det kunna argumenteras för att ett mer individanpassat och mer 
flexibelt belöningssystem skulle kunna vara lämpligt för en decentraliserad organisation. Kan 
det därmed vara så att ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem alternativt den flexibla 
cafeteriamodellen19 skulle kunna vara aktuella i en decentraliserad organisation?   

Personalrekryteringsfördelar 

Det har tidigare uppmärksammats att en decentraliserad organisation kan ha lättare att 
attrahera ny personal20 genom de organisatoriska fördelar organisationen ger den anställde i 
form av mer ansvar och utvecklingsmöjligheter. Är det därmed rimligt att tro att en 
centraliserad organisation kan behöva kompensera för detta för att upprätthålla en likvärdig 
attraktionskraft vid nyrekryteringar? Om så är fallet, kan organisationen kompensera för den 
minskade attraktionskraften genom belöningssystemet och hur skulle detta då kunna ta sig 
uttryck? Skulle en bra ingångslön med goda förutsättningar till löneutveckling vara tillämpligt 
eller kan karriärmöjligheter, befordringar och titlar vara lämpliga alternativ? Kan det tänkas 
att ett väl utformat bonussystem med möjligheter till stora monetära ersättningar kan 
                                                
18 Se kapitel 3.1.1 punkt 1 
19 Se kapitel 3.1.6 Cafeteriamodellen 
20 Se kapitel 3.2.4 Personalrekryteringsfördelar 
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kompensera för avsaknaden av ansvar och utvecklingsmöjligheter? Vidare väcks frågan 
huruvida den decentraliserade organisationen faktiskt har en större attraktionskraft, vilket den 
centraliserade organisationen måste möta för att kunna vara en konkurrenskraftig part i 
strävan efter att få de mest kompetenta medarbetarna? Kan det istället vara så att 
organisationen tilltalar olika individer, det vill säga individer som söker ansvarsfulla och 
autonoma arbetsuppgifter alternativt individer som föredrar tryggare och mindre ansvarsfyllda 
arbetsuppgifter?  

Diffusa karriärvägar 

I en decentraliserad organisation återfinns inte de traditionella karriärvägarna, där en individ 
kan bli belönad genom att bli befordrad och få en högre post. Att bli befordrad brukar 
innebära en löneförhöjning, men framförallt en ny och bättre titel. Denna möjlighet finns inte 
i den decentraliserade organisationen, då det bara finns ett fåtal hierarkiska nivåer och antalet 
höga chefspositioner är jämförelsevis färre än i en centraliserad organisation. Ett steg i 
karriären i en decentraliserad organisation brukar således bli ett horisontellt steg. Problem kan 
uppstå då individen som ska belönas med en befordring inte uppfattar det hela som en 
belöning. (Södergren 1992) Denna problematik ligger i linje med förväntansteorin21, då den 
förväntade belöningen enligt denna teori måste uppfattas som värdefull för att den ska 
motivera individen och leda till fortsatt goda prestationer.  
 
Av resonemanget ovan väcks tankar och funderingar huruvida en decentraliserad organisation 
skulle kunna behöva kompensera sina anställda för avsaknaden av tydliga karriärvägar, 
hierarkiska nivåer och titlar? Det är av stor vikt att ett byte av avdelning eller arbetsuppgift i 
en decentraliserad organisation ska uppfattas som en värdefull belöning av den anställde, för 
att ha en motiverande effekt. Kan det av denna anledning göras sannolikt att uppkomsten och 
betoningen av ett internt hierarkisystem paradoxalt nog skulle kunna vara ett viktigt inslag i 
en decentraliserad organisation?  
 
Kan det istället vara så att ovanstående problematik bör hanteras genom att angripa individers 
attityder och föreställningar om vad som är bra, rätt och dåligt? Det kan tänkas att individerna 
i en decentraliserad organisation måste bli mer införstådda i vad de kan förvänta sig och vad 
organisationen har att erbjuda, än i en centraliserad organisation. Kan problematiken minskas 
om organisationen lyckas förmå de anställda att dela en gemensam värdegrund gällande vad 
som ger status och respekt i den decentraliserade organisationen?  
 

                                                
21 Se kapitel 3.1.2 Förväntansteorin 
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4. Presentation av SHB och Telia 
Här kommer en kortare presentation av de två studerade företagen att ges.   

4.1 Handelsbanken 
 
Handelsbankens koncernchef Lars O Grönstedt inleder sin kommentar till årsredovisningen 
2003 på följande sätt:  
 

”Marknadsandelar är inget mål för oss. Lönsamhet är”   
   (SHB årsredovisning 2003) 

 
SHB grundades 1871 i Stockholm och är en universalbank som erbjuder banktjänster inom 
hela bankområdet. Med detta avses banktjänster för privatpersoner och företag, investment 
banking och trading samt livförsäkring. I Sverige har SHB 453 kontor uppdelade på sju 
regioner. Dessa regioner har stor autonomi och har en egen styrelse. Även utomlands går det 
att finna ett SHB kontor. I Norge, Finland och Danmark återfinns cirka 35 kontor vardera, 
samt 15 kontor i Storbritannien. Utöver dessa finns ytterligare 13 kontor runt om i världen 
med syftet att stödja hemmakontoren. År 2004 hade koncernen 9200 anställda och redovisade 
ett rörelseresultat på 13,1 miljarder kronor. (Handelsbanken) Organisationen utgår ifrån 
kundens behov och har som filosofi att kunden, oavsett om det är en privatperson eller stort 
multinationellt företag, ska sköta alla sina kontakter genom det lokal kontoret. Av denna 
anledning är kontoren att betrakta som organisationens hjärta. (SHB centralt) 
 
                                       
 
 
 
Fig 4.1 SHB organisation                 (SHB årsredovisning 2004) 
 
SHB har ett antal dotterbolag. Dessa är SPP, Stadshypotek, Handelsbanken Liv, 
Handelsbanken hypotek och Handelsbanken finans. Dotterbolagen är delvis resultatet av 
förvärv utförda de senaste 15 åren. De kommer inte att studeras i samband med denna uppsats 
och därav inte ges någon vidare presentation här. 
   
En omfattande omorganisation tog vid 1971 i vilken SHB valde att decentralisera 
verksamheten. Vidare skiftades fokus på vad som var relevant, från att tidigare ha prioriterat 
volym ställdes istället lönsamhet i fokus. Målet som sattes var att banken skulle ha en högre 
räntabilitet på eget kapital än det vägda genomsnittet av övriga börsnoterade svenska banker. 
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Detta mål har uppnåtts varje år sedan 1972, med ett undantag under bankkrisen. I samband 
med prioriteringsomsvängningen insåg bankens VD att om SHB skulle klara av att vara 
lönsammare än de andra bankerna, krävdes att de anställda skulle prestera bättre än vad 
konkurrenterna gjorde. Detta medförde att resultatandelssystemet Oktogonen infördes. I 
bankens interna faktablad om Oktogonen kan följande bakgrund till införandet av 
resultatandelssystemet läsas:  
  

”Affärsbankerna arbetar under likartade förhållanden och med praktiskt taget 
identiska produkter. De påverkas på ungefär samma sätt av strukturförändringar, 
konjunkturutvecklingar och ekonomisk politik. Därför kan olikheter i resultatet 
knappast förklaras med hänsyn till sådana yttre faktorer utan sammanhänger 
främst med hur stor skicklighet, inlevelse och energi personalen lägger ner i 
arbetet. Det är då också rimligt att de anställda får del av det merresultat som de 
bidragit till att åstadkomma” 
    (Internt material SHB, faktablad) 
 

Vinstandelssystem skapades alltså för att belöna all personal, när denna utfört sitt arbete bättre 
än bankens konkurrenter. 

4.2 TeliaSonera 
 
TeliaSonera är ett företag som verkar i de nordiska och baltiska länderna samt Ryssland och 
Eurasien. Deras affärsidé är att erbjuda pålitliga, innovativa och användarvänliga tjänster för 
överföring och paketering av ljud, bild, data, information, transaktioner och underhållning. 
TeliaSonera skapades 2001 genom en sammanslagning av Svenska Telia och Finska Sonera. 
Vid 2004 års utgång hade TeliaSonera 26 miljoner kunder samt ytterligare 37 miljoner kunder 
genom intressebolag. Koncernen hade en omsättning på 81,9 miljarder kronor varvid 
nettoresultatet uppgick till 12,9 miljarder kronor. 49 % av omsättningen härrörde från Sverige 
och antalet anställda uppgick totalt till 29 082.  För den Svenska marknaden heter företaget 
fortfarande Telia. (Teliasonera) Koncernen har utarbetat följande vision för 2010:   
 

”År 2010 är TeliaSonera ett genuint serviceföretag. Vi hjälper individer och 
familjer, företag och organisationer. Vi gör det möjligt för våra kunder att 
kopplas samman och kommunicera på avstånd, var som helst, när som helst. Vi 
ger dem möjlighet att använda system, nätverk och tjänster på sätt de föredrar. 
Säkert, snabbt och smidigt” 
                        (TeliaSonera årsredovisning 2003) 
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Ett ledord för den nya organisationen är enkelhet i alla sina former. Det ska vara enkelt att 
finna, förstå, köpa och gilla de tjänster TeliaSonera erbjuder marknaden. TeliaSonera vill vara 
ett genuint serviceföretag samtidigt som de ska försvara och utveckla sina ledande positioner i 
Norden, Baltikum, Eurasien samt Ryssland. (Teliasonera)  
 
Butiksrörelsen i Sverige består av 78 butiker runt om i Sverige. Landet är uppdelat i sju 
regioner, där Stockholm och Göteborg är egna regioner med tydligare storstadsfokus. 
Butikernas funktion i Telia är till stor del att vara ett ansikte utåt till kunderna. Butikerna blir 
en kanal till kunderna som är överlägsen ett callcenter i syfte att skapa en relation till kunden. 
Detta då många kunder värdesätter den personliga kontakten och de möjligheter som den för 
med sig när kunden vill få hjälp med något, eller när något inte fungerar. Vidare erbjuder 
butikerna i princip hela Telias produkt och tjänsteutbud och är en ypperlig reklamplats för 
Telias produkter och tjänster. Sammanfattningsvis kan det sägas att trots att butikskedjan 
utgör en liten del av Telia, är dess relevans för Telia mycket stor. 

 
Telias organisation är centraliserad och mycket stor. Bilden intill 
visar antalet hierarkiska nivåer som återfinns mellan en butiksanställd 
och chefen för hela TeliaSonera. Detta är alltså inte en bild över hela 
TeliaSoneras organisation, utan syftar bara till att illustrera antalet led 
mellan högsta chefen för TeliaSonera och de anställda i butikerna. 
Fler hierarkiska nivåer återfinns inom dessa enheter, men ges inget 
utrymme här. När det fortsättningsvis hänvisas till beslut tagna 
centralt för butikerna så hänvisas det inte till chefen för TeliaSonera, 
utan till det som i bilden är ”Butik Centralt”.        
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5. Sammanställning av intervjuer 
Här presenteras de sammanställda resultaten av intervjuerna som genomförts på SHB 
och Telia. Dessa är uppdelade efter kategorierna organisation, mål, ersättningar och 
belöningar samt karriär. 

5.1 Organisation 

5.1.1 SHB 

Vad är det som gör SHB till en attraktiv arbetsplats? 
Generellt sett svarar respondenterna att den största anledningen till att de stannar kvar inom 
organisationen är de stora möjligheterna till utveckling och karriär samt att individen får stort 
förtroende att ta egna beslut. Detta då banken inte står ivägen för en individ som har potential 
och ambition att gå framåt. Vidare verkar företagskulturen spela en stor roll, framförallt det 
faktum att SHB är en stabil och trygg arbetsgivare. De anställda lyfter gärna fram att SHB var 
den enda svenska bank som inte sa upp någon under bankkrisen i början på 1990-talet samt att 
personalomsättningen i övrigt är mycket låg.  

 
”Det som lockar och motiverar är den decentraliserade organisationen, där du 
ges utrymme att ta egna beslut. Om du törs så litar vi på dig. Man får stöttning 
helt enkelt. Det gör att du trivs här” 
     (Kontorschef) 
”Är man lite framåt och ambitiös, så finns det en otrolig utvecklingspotential inom 
SHB och man kan gå riktigt fort fram. Är du duktig så är det ingen som står i 
vägen.”  

     (Kontorsanställd) 
 
Hur ser organisationen ut och vilka funktioner är centraliserade respektive decentraliserade? 
SHB som organisation är oerhört decentraliserad. Istället för den traditionella pyramid 
designen utgörs SHB: s organisationsstruktur i huvudsak av tre steg. Dessa består av en 
mängd olika lokalkontor, sju stycken regionhuvudkontor samt ett centralt huvudkontor. Efter 
intervjuerna kan i stort sett paralleller dras mellan kontorschefernas tjänster och att de själva 
driver kontoren som egna butiker eller företag, där de ges stort utrymme för 
självbestämmande och autonomi.  
 
Kontoret har i övrigt hand om personalfrågor, annonsering och investeringar.  Vad gäller 
investeringar så finns det vissa tak på investeringslimiten, men det handlar oftast om så stora 
belopp att kontorschefen sällan behöver fundera över det. Oavsett om kunden är en 
privatkund eller en företagskund, så vänder sig denne direkt till det lokala kontoret, då 
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regionkontoren och det centrala huvudkontoret egentligen bara innefattas av olika 
stödfunktioner. 
 
På frågan om vilka fördelar som kan ses i och med denna organisationsstruktur blev svaret att 
SHB har varit den mest lönsamma banken i 30 år. Anledningen till detta anses bland annat 
vara att de tillämpar ”kyrktornsprincipen”, där varje kontor ges en god överblick över den 
lokala marknaden. I enlighet med detta beviljar de krediter själva till sina egna kunder, vilka 
de anses ha bäst kännedom om. När det gäller vilka nackdelar som organisationsstrukturen 
kan ge upphov till är svaren av enhetlig art. Ingen av respondenterna ser egentligen någon 
direkt nackdel, mer än att de kanske har stannat kvar så pass länge som de har inom 
organisationen.  
 
Vilka typer av frågor kan väckas på kontorsnivå, men måste besvaras på region eller central 
nivå? 
Banken strävar efter att ge alla medarbetare kompetens att bli generalister och kunna 
kontorets alla funktioner, men ibland kan vissa frågor och förfrågningar ändå dyka upp som 
leder till att kontoren måste vända sig till regional eller central nivå. Detta beror ofta på hur 
pass komplexa frågor det gäller samt hur stort kontoret i fråga är.  
 
Kontorschefens beviljanderätt angående krediter sätts av regionbankschefen och de anställdas 
befogenheter gällande krediter rekommenderas av kontorschefen, men beslutas av 
regionbanken. Majoriteten av de tillfrågade anser att det inte går att finna så många 
beslutsnivåer inom banken och att de frågor och förfrågningar som behöver en högre instans 
inblandning ofta handlar om mycket stora kreditförfrågningar, som överstiger kontorschefens 
beviljanderätt. Då finns det ett färdigt system, vilket innebär att över kontorschefens 
beviljanderätt så tittar kreditenheten på regional nivå på ärendet. Skulle det däremot bli frågan 
om riktigt stora kreditförfrågningar kan dessa ärenden även gå vidare till en central kreditnivå. 
De riktigt stora ärendena sker ofta i samband med att börsnoterade bolag ansöker om mycket 
stora belopp. 
 

”Det är dock väldigt ovanligt att man inte går på kontorets linje, även om 
kontoret inte själv har befogenhet att besluta om lånet. Men det kan förekomma.” 
     (Kontorschef) 

 
Utifrån kontorschefens uppgifter, vad är det som gör Handelsbanken decentraliserad?  
Rent generellt, så anser de tillfrågade att kontorscheferna har väldigt hög autonomi och 
självbestämmanderätt, vilket också speglar den decentraliserade organisationen. Nedan 
kommer en redogörelse för kontorschefernas självbestämmanderätt i frågor som behandlar de 
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anställdas löner, belöningar, trivselaktiviteter, rekrytering samt andra saker som gör SHB 
decentraliserad utifrån kontorschefernas uppgifter.  
 

”Jag tar mina egna beslut och driver frågor som en vd, men jag kan inte ensam 
bestämma vem jag ska nyanställa och har vissa fastställda inköpspriser och har 
styrelsens mandat som jag måste hålla mig inom. Det finns inga större riktlinjer. 
Vad gäller löner, belöningar och personalaktiviteter är det ganska fritt fram.” 

     (Kontorschef) 
 
Gällande de anställdas löner så har det framgått av samtliga intervjuer att kontorschefen har 
mycket stor självbestämmanderätt. Varje enhet eller kontor har en verksamhetsplan som tas 
fram gemensamt på varje kontor. I samband med att verksamhetsplanen utarbetas genomförs 
utvecklingssamtal, där en individuell handlingsplan för varje medarbetare utvecklas i en 
dialog mellan den anställde och kontorschefen. Under året sker en kontinuerlig uppföljning 
på handlingsplanen och grad av måluppfyllelse, men även på verksamhetsplanen, för att 
kontorschefen ska kunna ha ett relevant och givande lönesamtal med de anställda senare 
under hösten. 22  Löner och belöningar regleras således av dessa lokala lönesamtal, där 
kontorscheferna helt bestämmer nivå på löner och aktuella löneökningar till sina anställda. 
De intervjuade kontorscheferna menar dock att det finns vissa fastställda riktlinjer och 
lönegrundade faktorer, som både facket och SHB centralt poängterar som viktiga och som 
kontorschefen måste ta hänsyn till. Vidare så anser de att det ofta kan bli frågan om 
jämförelser mellan jämnstora kontor och inom respektive region, för att se om de ligger 
relativt ”rätt” i sina lönesättningar.  
Fördelen med kontorschefernas självbestämmanderätt angående lön och löneförändringar 
anses från centralt håll vara att kraven på kontorscheferna att ta sakliga och väl grundade 
beslut gällande löneförändringar ökar. Detta då de inte längre kan ”gömma” sig bakom någon 
annan högre placerad individ och hävda att de inte får genomföra en viss höjning. Då alla 
anställda vet att det är kontorschefen själv som beslutar, kan de kräva sakliga argument till 
varför de inte fick en viss höjning, vilket inte var möjligt tidigare inom SHB.  
 

”Då kontoret kan ses som ett litet företag i sig, finns inga på förhand satta nivåer 
gällande storlek på löneökningarna, utan det är helt upp till kontorschefen att 
besluta.” 
     (SHB centralt) 

 
 
 

                                                
22 Se kapitel 5.2.1 Kontorets och de anställdas mål  
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”Kontorschefen sätter lön på personalen utifrån måluppfyllelse och det finns inget 
fastställt att det ska vara X antal procent eller en pott som ska gå till det och det.” 

     (Kontorschef) 
 
Som ett resultat av kontorschefens autonomi och stora självbestämmanderätt framgår det av 
respondenterna att de anställdas löner kan variera och skilja sig åt från kontor till kontor, även 
om de anställda som jämförs till synes har samma karriärväg och erfarenhet. De anställdas 
löner kan variera dels på grund av ovanstående anledning, men andra orsaker till variation i 
lön kan ha att göra med vad de anställda gjort tidigare. Till exempel kan det bero på vilka 
arbetsuppgifter de anställda tidigare har haft inom SHB, om de har bytt kontor, men även på 
hur bra den anställde är på att förhandla. En av de anställda menar att även om det inte ska 
spela någon roll så får den anställde alltid upp lönen om denne byter kontor. Orsakerna kan 
således vara många, men samtliga intervjuade anser att kontorschefens inställning och 
självbestämmanderätt är en mycket avgörande faktor till vilken löneökningen blir. Vidare är 
en generell uppfattning bland de intervjuade att SHB ligger ganska likt de övriga svenska 
storbankerna lönemässigt. 
 
Då banken ser det som mycket viktigt att rätt personer kommer in i organisationen är 
kontorschefernas autonomi och självbestämmanderätt vid rekrytering däremot aningen 
begränsad. Rekryteringsprocessen kan anses vara en av de sista centralt styrda processerna 
som finns kvar i organisationen och den övergripande ambitionen är att den anställde ska 
arbeta i banken ”från vaggan till graven”. Av denna anledning sker nyrekrytering till kontoren 
oftast av regionkontoren, där expertkompetens sållar ut sökande och vilka individer som 
verkar passa bra till bankens organisation. Efter den första filtreringsprocessen på regional 
nivå får kontorschefen på det berörda kontoret välja, vilken av de utvalda som passar bäst på 
kontoret. En vanlig uppfattning bland respondenterna är att SHB egentligen inte rekryterar för 
en direkt tjänst, utan rekryterar i stället för att den i framtiden potentiella medarbetaren helst 
ska kunna fungera inom hela koncernen och även ha potential att kunna bli chef senare i 
dennes karriär. I de fall då det handlar om internrekrytering ges kontorscheferna däremot stort 
inflytande i besluts- och rekryteringsprocessen, vilket visar på stor självbestämmanderätt och 
således på decentraliserat ansvarstagande. 
 

”Nyrekryteringen av anställda är centraliserad, det får man som kontorschef inte 
göra. Däremot får man tillsätta vakanser och dylikt när man anställer internt.” 

     (Kontorschef) 
 
Såväl kontorscheferna som de anställda menar att det är helt upp till kontorscheferna att skapa 
trivsel och allmänt mervärde på kontoren och att kontorscheferna således ges utrymme för 
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stor autonomi och självbestämmanderätt gällande denna aspekt. Alla respondenter anser att 
trivsel på kontoret bland annat är ett resultat av kontorschefens påhittighet och vilja att skapa 
goda förutsättningar för ett trivsamt arbetsklimat. Vidare anser de tillfrågade att det inte finns 
några begränsningar i kronor, men att det dock finns restriktioner i och med att alla kostnader 
återspeglas direkt i kontorets lönsamhet. Kontorscheferna poängterar att SHB präglas av en så 
pass stor kostnadsmedvetenhet att det ofta är frågan om ganska små saker som görs i syfte för 
att skapa ett bra arbetsklimat, trivsel och för att erhålla någon form av allmänt mervärde på 
kontoret. Samtliga av de intervjuade kontorscheferna anser dock att det är av stor vikt att 
skapa en bra och trevlig arbetsmiljö, som de anställda kan känna stolthet över samt att visa 
medarbetarna uppskattning. Detta kan bland annat ta sig uttryck genom ickemonetära 
belöningar som små presenter eller att utföra trivselaktiviteter tillsammans. 23  Samtliga 
respondenter menar att om de anställda gjort något bra så kommer uppskattningen inte bara 
ske i form av ickemonetära belöningar, utan kommer naturligtvis även att återspeglas i 
lönekuvertet. 
  

”Det är helt upp till mig vad jag vill göra. Man är trots allt så pass 
kostnadsmedveten i banken att det är ganska små saker som görs egentligen. 
Oftast blir det att det genomförs som en fin gest, det kan till exempel vara att jag 
ger alla julklappar, påskägg, en semesterpresent, biobiljetter eller om jag köper 
något annat till dem. Men sparsamheten lyser igenom, det finns exempel på 
kontorschefer som man blir mörkrädd av när man ser hur de snålar. Men vi är 
uppväxta med den här kulturen i banken genom Oktogonen, vilken uppmuntrar till 
sparsamhet. Du ser aldrig ett ”vräkigt” Handelsbankskontor.” 

     (Kontorschef) 
 
En annan aspekt som visar på kontorschefernas stora självbestämmanderätt och på vad som 
gör SHB till en decentraliserad organisation är att alla mål, såväl kontorets som de anställdas, 
sätts på lokal nivå och utan påverkan från central nivå. Kontorens och de anställdas mål 
kommer att behandlas nedan. 

5.1.2 Telia 

Vad är det som gör Telia till en attraktiv arbetsplats? 
På denna fråga svarar många av respondenterna att organisationens storlek och rykte är 
viktiga faktorer. Vidare anses organisationen ge mycket trygghet och präglas av en sund 
personalpolitik. Respondenterna menar också att det finns goda möjligheter till 
vidareutveckling inom företaget och hänvisar då till en eventuell karriär inom Telia centralt. 
Vidare är respondenterna nöjda med bonussystemet samt den kundkontakt som sker dagligen.   

                                                
23 Se kapitel 3.1.4 Ickemonetära belöningar  
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”Jag tror att Telia står för mycket trygghet, både för kunder och anställda. Även 
om det kan vara lite långa beslutsvägar ibland så är det justa och raka rör”     
     (Butikschef)   

 
De anställda känner en viss stolthet i att jobba på Telia och anser att företaget står för kvalitet 
och teknik i framkant. Den centraliserade strukturen anses också ge ett ramverk och en 
trygghet att luta sig mot i det dagliga arbetet. Då det är klara regler och förhållningssätt 
underlättar det genom att alla vet vad som krävs både på individ och butiksnivå. 
 
Hur ser organisationen ut och vilka delar är centraliserade respektive decentraliserade? 
TeliaSonera är en centraliserad och mycket stor organisation, där butikskedjan befinner sig 
längst ner i hierarkin. Inom butikskanalen finns tre chefsled, vilka omfattas av butikschef, 
regionchef och centralchef. Dessa är i sin tur underställda försäljningschefen på privatsidan 
som svarar mot chefen på privatsidan. Denna rapporterar i sin tur till ledningsgruppen för 
Sverige. Från butiksnivå kan således sex distinkta chefsled återfinnas, sedan tillkommer 
naturligtvis flertalet stabsfunktioner som också har en påverkan på den tillvaro butikerna 
verkar i.   
 
När det gäller butikschefernas beslutanderätt i allt som rör den dagliga driften tillämpar Telia 
generellt sett något som kallas för ”farfarsprincipen”. Det går kortfattat ut på att varje beslut 
som kostar pengar ska förankras hos närmsta chef. Om en butikschef vill genomföra något 
som innebär en utgift så måste butikschefen kontakta regionchefen för att få acceptans innan 
det kan genomföras. 
 
Nackdelen med den centraliserade organisationsformen är att den i vissa avseenden upplevs 
som relativt komplex och tungrodd. Många saker tar enligt respondenterna väldigt lång tid att 
genomföra på grund av de långa beslutsvägarna. Vidare upplevs det i vissa fall som svårt att 
finna rätt person för att få svar på en viss sak. Detta drabbar inte bara de anställda, utan även 
kunder, då de kan bli tvungna att vänta.  
 

”Det kan bli aningen tungrott ibland, vi är ju en butik i en bransch där 
förändringar i marknaden sker väldigt fort. Det drabbar även butiksrörelsen då 
det är en så stor koloss och att det är för många hierarkiska nivåer. Det man kan 
känna ibland är att det går lite för långsamt!”  
     (Butikschef) 
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Butikernas utseende, sortiment och läge bestäms på centralt håll och kan inte påverkas av 
butiks- eller regioncheferna. Det är väldigt viktigt att alla butiker ser likadana ut och alla 
kampanjer och skyltar administreras centralt för att säkerställa en enhetlighet. Denna 
enhetlighet gäller även de anställdas kläder och har förutom att de visat kunderna en 
enhetlighet även skapat vissa problem. Nedanstående citat är från en säljare som inte var 
särskilt förtjust i de rosa tröjorna, som de anställda var tvungna att bära under en kampanj. 
Det illustrerar också centralisationens påverkan. 
 

”Jag var inte särskilt bekväm med en rosa tröja och många med mig. Vi fick lite 
hånande kommentarer från kunderna och jag kände att det här var fel, vi ska inte 
behöva ha kläder på oss som vi inte känner oss bekväma med. Men det var som 
att springa in i en vägg att klaga på det. Det var verkligen kört, benhårt. Så 
egentligen finns det ganska små möjligheter att påverka gentemot högre chefer. 
Och det gäller inte bara tröjorna, tänket är mycket så att ”nu har vi vår policy, 
och så är det”. Det är mycket sånt här” 
     (Butiksanställd) 

   
Gällande det sortiment butikerna har att tillgå finns det ett bassortiment, vilket alla butiker ska 
ha. Detta bassortiment utgör således en lägstanivå på vad en kund ska kunna köpa i en 
Teliabutik. Utöver bassortimentet finns det även ett plussortiment som butikerna kan välja 
fritt ifrån. Plussortimentet väljs efter den marknad butiken agerar på och vad den tror sig 
kunna sälja. Om en butik vill ta in något utöver det som erbjuds i bas- och plussortimentet 
krävs det att marknadsavdelningen tar in det och lägger in det i plussortimentet. På så sätt 
kommer sedan alla butiker att ha tillgång till produkten eller tjänsten i fråga.  
 
Det en butik inte klarar av att sköta själva är större beställningar och orders med komplexa 
lösningar. Vad som händer då illustreras av vad följande butikschef sa: 
 

”Det kan vara så att det kommer in en företagare i butiken som ska starta ett nytt 
företag med 200 anställda och som behöver 300 anknytningar och så vidare. Då 
blir det en för stor affär för oss, inget vi har bemanning till. Då lämnas det också 
vidare till en företagssäljare eller dylikt, men jag förmedlar ju då en kontakt.” 

 
Varje butikschef lägger ett förslag till regionchefen för vilken eventuell löneökning som kan 
vara aktuell för varje anställd. De anställdas löner och löneökningar är dock i stor utsträckning 
ett resultat av fackliga förhandlingar där chefens inflytande verkar vara relativt begränsat.  
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”Vi har en minimilön för timanställda och lönetrappor för nyanställda.” 
     (Personalchef) 
 
När det gäller personalrekrytering så administreras den normalt från centralt håll. 
Personalavdelningen tar då emot externa arbetsansökningar och gör en utrensning för att ta 
fram ett visst antal potentiella personer som sedan skickas till den behövande butiken där 
butikschefen får göra den slutliga bedömningen om vem som passar bäst in i teamet. En 
nyrekrytering till en Teliabutik verkar dock i vissa fall vara mycket tidskrävande, då några av 
respondenterna nämner att det kan ta flera månader att få en ny anställd. Bilden av hur en 
rekrytering går till är dock inte helt enhetlig. En butikschef var av uppfattningen att det var 
denne själv som hade hand om rekryteringsprocessen, dock med tillstånd från närmsta chef 
samt personalavdelningen.   
 
Vilka typer av frågor kan väckas på butiksnivå, men måste besvaras på högre nivå? 
Gällande kundärenden som inte kan lösas på butiksnivå verkar den största delen vara 
hänförlig till olika datorsystem som de i butik inte har tillgång till. De olika system som 
används är i många fall gamla och oerhört stora och komplexa och kan inte administreras från 
butikerna. Det vanliga är att butiken lägger in en order eller beställning när en kund vill ha 
någonting. Den beställningen går sedan vidare till någon som de facto utför ordern och är 
utanför butikens kontroll. Blir det fel någonstans i detta kan butiken inte göra mycket åt det, 
annat än att lägga in ordern igen.  
 
Vid diskussionerna om det begränsade handlingsutrymmet framkom det en eventuell 
problematik i och med att de ibland var tvungna att skicka kunden vidare till en annan enhet, 
då de inte kunnat lösa kundens problem i butiken.  
 

”Nackdelen är att när kunden kommer till oss så är det ju ”vår” kund, han har 
kommit till oss, eller mig, för att få hjälp. Det blir då ett osäkerhetsmoment att 
skicka honom vidare. Jag vet ju inte hur han blir bemött sedan och om han får 
den hjälp han behöver och om det gick bra. Det känns inte så roligt, du kan ju ha 
jobbat länge med den här kunden och gjort allt i din makt för denna och det slutar 
ändå med att han blir skitförbannad och tycker att det är kasst för han har fått ett 
dåligt bemötande av den jag delegerat till.”  
     (Butiksanställd) 

 
Utifrån butikschefens uppgifter, vad är det som gör Telia decentraliserad? 
Varje butikschef är resultatansvarig, det vill säga ansvarig för både intäkter och kostnader för 
personal, hyra, el och övriga driftskostnader. Butikscheferna anses ha fullt personalansvar och 
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är genom butikschefsutbildningarna certifierade att leda sina anställda och ha ansvar för dessa 
och deras arbetsmiljö.  Butikscheferna sätter scheman och beslutar om vilka individer som ska 
ha olika ansvarsområden i butiken. Vidare kräver till exempel inköp till butikerna alltid ett 
medgivande i enlighet med farfarsprincipen och är således inte särskilt autonomt. Det kan 
dock upplevas så, då kontakten med regionchefen är regelbunden och sker på ett relativt 
ickeformellt plan.   
 
För att skapa en trevlig stämning och attityd i butiken krävs det att gruppen fungerar 
som en grupp och att ömsesidig respekt ges. För att främja ett positivt klimat är det upp 
till butikschefen att vara innovativ och genomföra olika aktiviteter som för gruppen 
närmare varandra och stärker dem som ett team. Skulle vald aktivitet innebära en utgift, 
måste dock butikschefen fråga sin regionchef först enligt farfarsprincipen, men det 
brukar aldrig vara några problem.  
 

”det är som sagt sällan eller aldrig några problem. Allt som främjar försäljningen 
framåt eller motiverar individen att ta i lite extra är OK! Det krävs att du frågar, 
men det är sällan det blir nej”      

     (Butikschef) 
 
Butikschefen är således relativt autonom i sitt arbete med att skapa trivsel i butiken och det 
som sätter begränsningar är således butikschefens påhittighet och resultatansvar i samklang 
med farfarsprincipen. Vidare upplevs en uppskattande gest från chefen som mycket 
motiverande, att bli uppmärksammad för det som gjorts. Det spelar även mycket stor roll hur 
väl sammansvetsad gruppen är, vilket ger effekten att det kan vara mer eller mindre lockande 
att gå till jobbet på morgonen, där en väl fungerande grupp kan uppfattas som en mycket 
motiverande faktor för individen. En butikschef sade så här: 
 

”Vi ska leta rätt, inte fel. Det är viktigt att man lyfter fram och belyser de här 
positiva sakerna så får man en hög stämning”  

 
Många av dessa trivselfaktorer är i mångt och mycket upp till den lokale chefen att jobba för 
och viss ledning i det arbetet ges genom de olika butikschefskurser som ges från centralt håll.    

5.2 Mål 

5.2.1 SHB 

Kontorens och de anställdas mål. 
Kontorens mål består av både finansiella och ickefinansiella mål, där exempel på finansiella 
mål kan vara räntenetto, lönsamhet i form av ”omkostnader i förhållande till intäkter”. Efter 
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intervjuerna framgår det att alla respondenterna på den här frågan anser att kontorens mål 
sätts i samband med den verksamhetsplan som skrivs på kontorsbasis varje år. 
Verksamhetsplanen skrivs tillsammans av kontorschefen och dennes medarbetare och är i 
mångt och mycket kongruent med summan av medarbetarnas handlingsplaner. Att alla mål 
sätts på lokal nivå utan influenser från centralt håll är som redan tidigare nämnts även det ett 
tecken på kontorschefens stora självbestämmanderätt och på vad som gör SHB till en 
decentraliserad organisation. 
 

”Alla mål som gäller oss är satta av oss själva, det finns ingen centralt som säger 
vad vi ska göra. Så det blir ner på individnivå på kontoret vad respektive tycker 
att de ska uppnå inom sina respektive ansvarsområden. Så individernas 
sammanlagda mål bildar kontorets totala mål.” 
     (Kontorschef) 

 
Alla medarbetare på kontoret har varje år ett planerat och individuellt utvecklingssamtal med 
kontorschefen. Under detta planerings- och utvecklingssamtal (PLUS) diskuteras 
medarbetarnas kompetens, hur de ska kunna bidra till verksamhetens mål och vilken 
kompetensutveckling som krävs för att den anställde ska kunna nå upp till sina egna satta mål 
samt bidra till att verksamhetens mål uppnås.  
 

”Vi har ett löpande planerings- och utvecklingssamtal kallat PLUS, där båda 
parterna har en chans att ta upp de saker man vill ta upp. Var man är idag och 
vad man vill i framtiden och så vidare. Vad vill jag göra om fem år och vad 
behöver jag göra innan för att komma dit.” 
     (Kontorsanställd) 

 
Detta samtal resulterar i en handlingsplan som visar vilka individuella mål som ska uppnås 
samt hur dessa mål ska nås under årets gång. I mångt och mycket anser respondenterna att 
finansiella mål bör undvikas i den individuella handlingsplanen och att mer fokus ska vara på 
ickefinansiella mål så som till exempel kompetensutveckling och antal kunder som uppsökts. 
Handlingsplanen består dock av en mix av såväl mjuka som hårda mål. Mjuka mål kan till 
exempel utgöras av att den anställde vill gå en kurs, agera mentor, vara facklig företrädare 
eller hålla i diverse projekt medan hårda mål är olika målaktiviteter som ställs upp. Med 
målaktivitet menas att den anställde exempelvis ska ta kontakt med ett visst antal kunder eller 
initiera X antal samarbeten med olika mäklare och så vidare under årets gång. Mätningarna 
utgörs av antalet aktiviteter och därmed inte utfallet av dem. 
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”Gör vi aktiviteter så vet vi att resultatet kommer” 
     (Kontorsanställd) 
 
Handlingsplanen följs sedan upp kontinuerligt av såväl chef som medarbetare och mynnar så 
småningom ut i återkoppling och de anställdas lönesamtal, vilka beror på de anställdas 
måluppfyllelser. Vid utvärdering och lönesamtal blir således subjektiva bedömningar den 
främsta metoden för bedömning av måluppfyllelse. Handlingsplanerna följs upp olika ofta 
beroende på erfarenhet. En nyanställds handlingsplan kanske följs upp flera gånger per år 
medan en mer rutinerad och erfaren anställds handlingsplan bara kanske följs upp vid något 
enstaka tillfälle under året.  
 
Den process som beskrivs ovan och som behandlar framtagningen av ett kontors 
verksamhetsplan, de anställdas individuella handlingsplaner, uppföljning av kontorets 
medarbetare samt lönesamtal illustreras och sammanfattas i figuren nedan   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5.1 Verksamhetsplanering SHB                   (SHB Internt material, egen bearbetning) 
 
Kontorets mål kan ses som kontorschefens mål, vilket leder till att kontorets resultat och 
måluppfyllelse tas upp i kontorschefens utvecklingssamtal med sin chef, i det här fallet 
regionbankschefen. På liknande sätt uppenbaras orsaker till dålig måluppfyllelse hos de 
anställda i de samtal som förekommer mellan dem och kontorschefen.  
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Dessutom kan måluppfyllelse bero på vilken ambitionsnivå de anställda har på satta mål, 
vilket kan ta sig uttryck i hur många eller svåruppnåeliga mål den anställde väljer att försöka 
nå upp till. Det anses dock av de intervjuade att det är upp till kontorschefen att se vad som är 
rimliga mål för den anställde, men att det alltid förekommer en diskussion och dialog 
angående målen. 
 

”Någon kan sätta massor av mål för ett år och kanske inte når upp till alla, men 
har ändå presterat mycket mer än andra och därmed får denne mer i lön. Syftet 
med målen är att man ska utvecklas och kunna mer saker året därpå.” 
     (Kontorsanställd) 

 
Målens tydlighet 
De intervjuade på samtliga kontor har svarat att de anställda i stort sett vet vad som krävs och 
förväntas av dem, då de uppsatta målen oftast är tydligt definierade i handlingsplanen.  
Handlingsplanen synliggör på ett effektivt sätt vad de båda parterna kommit fram till att 
individen vill och ska uppnå under årets gång. I lönesamtalen framkommer då vilken grad av 
måluppfyllelse som den anställde åstadkommit. Dessa lönesamtal sker som tidigare nämnts 
utan centrala direktiv om bestämda lönenivåer eller löneökningar och alla de tillfrågade anser 
att måluppfyllelse är lönegrundande. Vid hög grad av måluppfyllelse bör den anställde således 
få mer i lön. Samtliga anställda inom SHB har individuella lönesamtal med sin närmaste chef. 
 
Vidare framgår det dock av samtliga intervjuer att de anställda inte vet vad de kommer att få 
ut rent belöningsmässigt eller hur stor den aktuella löneökningen kommer att vara. I samtliga 
fall så utgörs istället de individuella lönesamtalen av en diskussion mellan chef och den 
anställde om hur utfallet blev och vad den anställde således ska få ut av det. Som tidigare 
nämnts handlar det ofta om relativt subjektiva bedömningar från kontorschefens sida när det 
gäller eventuella löneökningar och belöningar. 
 

”Det har ju hänt att en medarbetare vid lönesamtalet har en uppfattning om vad 
dennes prestation är värd och jag har en helt annan. Därför är det viktigt att man 
för en dialog under året samt att man visar vad det är som gäller i 
Handelsbanken och vilka nivåer som är aktuella.”  
     (Kontorschef) 

 
Samtliga kontorschefer anser dock som tidigare har nämnts att de vet ungefär vilka lönenivåer 
och hur stora löneökningar som är rimliga vid givna prestationer. Dels då det finns vissa 
fastställda lönegrundande faktorer som facket och SHB centralt anser som viktiga att ta med 
sig vid utvärdering och lönesamtal och dels då det ofta förekommer jämförelser mellan 
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jämnstora kontor och inom respektive region som visar på om kontorscheferna ligger ”rätt” i 
lön. En av kontorscheferna poängterar även att de anställda med tiden lär sig hur det fungerar 
och vad denne ungefär kan förvänta sig att få ut rent lönemässigt. 

5.2.2 Telia 

Butikernas och de anställdas mål 
Butikerna arbetar strikt efter en budget som i första led bestäms på central nivå och sätts för 
butiksrörelsen som helhet och som bryts ner till de olika regionerna. Sedan läggs även 
förslagsbudgetar på butiksnivå, men dessa är föremål för diskussion mellan kontorscheferna 
och regioncheferna där de diskuterar möjligheterna att uppnå målen. Regionchefen kan här 
laborera med budgetarna inom sin region för att skapa bättre förutsättningar för de olika 
butikerna att uppnå sina mål, men totalen för regionen går inte att göra något åt. 
Personalchefen för butikerna uttryckte sig så här:  
 

”Vi får tillbaka budgetarna och gör en konsolidering av alla och ser att totalen 
stämmer. Intresset på central nivå är inte hur många telefoner den och den 
butiken säljer, utan där är intresset hur många vi totalt säljer”      

 
Gällande utformningen av budgeten och det spelutrymme som finns på butiksnivå biskriver 
en av butikcheferna det så här: 
 

”Budgeten tas fram i form av de krav Telia ställer på butikskedjan. De säger att 
så här mycket måste ni omsätta eller så här mycket ska ni spara och så vidare. 
Sedan får man bryta ner det, vilket sköts av ekonomer, och se att det till exempel 
blir i snitt tio procents ökning av intäkter på butiksnivå. Sedan är det upp till mig 
att se hur vi ska klara det”  
     (Butikschef ) 

 
De budgeterade målen för butikerna är således en produkt av en relativt begränsad diskussion, 
där det finns ett handlingsutrymme men som inte är särskilt stort. Andra mål som läggs på 
butikerna är av ickefinansiell art och består av olika indextal såsom nöjdkundindex, 
medarbetarindex och ledarindex, vilka följs upp och jämförs med andra företag för att få se 
hur butikerna ligger till i jämförelse med andra.  
 
Butikerna har således både finansiella mål genom den uppsatta budgeten och ickefinansiella 
mål med olika indexmätningar. De anställda däremot mäts bara mot finansiella mål med 
kvantitativa mått. Dessa mått tas fram från den budget som fastslagits för butiken. I princip 
delas butikens budget jämnt på antalet anställda, undantaget nyanställda och deltidsarbetare, 
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vilka får en mindre del på sitt ansvar. På detta enkla sätt ges varje medarbetare ett måltal att 
arbeta mot och det är även dessa mål som ligger till grund för hur bonusen är utformad24.  
 
Om butiken inte skulle nå upp till budget kommer det antagligen inte som någon överraskning 
för någon, då försäljningssiffror presenteras veckovis där det tydligt framgår om butiken är på 
rätt spår eller inte. Är det så att kostnads- och intäktssidan inte motsvarar den satta budgeten 
blir det en diskussion mellan butikschef och regionchef, där det diskuteras vad det kan bero på 
och vad som kan göras. Oftast handlar det om en förändring i marknaden som inte kunde 
förutses, varvid en revidering av budgeten kan bli aktuell. Om marknaden är oförändrad 
försöker butiks- och regionchef se vad som händer med medarbetarna samt hur de ska 
motiveras och utvecklas till att göra som det är tänkt. Om inte det skulle hjälpa och andra året 
ser ut att bli lika dåligt som det första, gäller det att se hur butiken ska kunna kapa kostnader 
genom att till exempel säga upp folk, byta lokal eller andra kostnadsbesparande åtgärder.  
 
Då en säljare inte når upp till de mål som är satta på denne blir konsekvensen relativt enkel, 
det blir inget bonusutfall25. Detta är dock lite av en sanning med modifikation. Varje individ 
kan välja att antingen få gruppbonus eller individuell bonus. Gruppbonusen gäller alla, även 
de som valt individuell bonus får ta del av ett eventuellt utfall av gruppbonusen. Däremot får 
den som valt gruppbonus och sålt riktigt bra under ett kvartal inte något extra utfall, vilket den 
anställde skulle ha fått om denne valt individuell bonus. Flertalet av respondenterna 
argumenterar för att det inte finns någon som helst anledning till att välja gruppbonus, då det 
inte går att förlora något ekonomiskt på att välja individuell bonus. Det ger också att även om 
individen inte nått upp till sina individuella mål för att få något utfall på den individuella 
bonusen, så tar individen del av en eventuell gruppbonus. Den enda som inte kan ha 
individuell bonus är butikschefen då dennes roll primärt inte är att vara säljare utan att ena 
gruppen och stödja säljarna till att prestera bra. Butikschefen får således bara gruppbonus. De 
anställda i en butik är dock av motsatt uppfattning, varvid alla säljare har gruppbonus. 
Anledningen till detta är att de anammar de positiva egenskaper som ett starkt team 
producerar. En säljare uttrycker sig så här:  

 
”Vi är ett team här och vi ska jobba som ett team, något annat tänker jag inte 
ställa upp på över huvudtaget. För då raseras hela grejen” 
     (Butiksanställd) 

 
 
 

                                                
24 Se kapitel 5.3.2 Monetära belöningar 
25 Se kapitel 5.3.2 Monetära belöningar 
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Målens tydlighet 
Den mest påtagliga belöningen vid olika prestationer är bonussystemet i Telia. Utformningen 
av bonussystemet gör att det är väldigt tydligt och enkelt att se vad en viss typ av aktivitet ger 
i lönekuvertet. Varje försäljning ger olika många poäng som leder till bonus och visar på ett 
tydligt sätt vad som prioriteras och vad som ger mest pengar för säljarna. Månadslönen 
påverkas mycket av fackliga förhandlingar och tenderar att ge säljarna generella 
löneförhöjningar, utan någon större hänsyn till faktiska prestationer. Prestationer belönas 
istället genom bonussystemet. Om prestationer är av sådan art att de inte återspeglas i 
bonussystemet, kan i vissa fall gratifikationer istället ges. En närmare genomgång av 
uppbyggnad och innehåll i månadslön, bonus och gratifikation kommer att ges nedan26. Det 
kan dock sägas att genom bonussystemets utformning blir det mycket tydligt för säljarna vad 
deras prestationer ger i plånboken. Arbetsinsatsens genomslag på månadslön och eventuellt 
utfall av gratifikation är dock mer otydlig.  

5.3 Ersättningar och belöningar 

5.3.1 SHB 

Vad är syftet med ett belöningssystem och vad anser kontorscheferna utgör ett bra sådant?  
På dessa två mycket öppna frågor kom svaren att variera i både omfång och svarsinnehåll, 
men de mest förekommande svaren låg i linje med att syftet med ett belöningssystem är att 
det ska vara en ”morot” till prestation och personlig utveckling samt att det ska få de anställda 
att stanna kvar inom organisationen. Vidare bör ett bra belöningssystem enligt de tillfrågade 
ha förmågan att motivera alla det berör, vara accepterat bland de anställda samt synliggöra 
individens prestationer på ett bra sätt. Belöningarna bör även inte ligga för långt bort i tiden. 
De mest representativa svar som gavs var: 
 

”Att uppmuntra till individuell utveckling. Ett bra belöningssystem innebär att det 
är accepterat, att medarbetarna känner att det blir ett resultat av det.” 

     (Kontorschef) 
 
”Ett bra belöningssystem är ett system som motiverar alla, inte nödvändigtvis 
pengar utan det kan handla om annat också.” 

     (Kontorsanställd) 
 
 
 
 

                                                
26 Se kapitel 5.3.2 Ersättningar och belöningar 
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Vilka typer av belöningar förekommer och i vilken utsträckning? 
Av intervjuerna framgår det klart och tydligt att de belöningar som förekommer i SHB på 
kontorsnivå omfattas av såväl monetära som ickemonetära belöningsformer och visas 
översiktligt i nedanstående bild. 
 

Fig 5.2 Individens totala belöning i SHB  
 
Monetära belöningar 
De monetära belöningarna består i av lön och resultatandelssystemet Oktogonen. Löner och 
lönesättning har behandlats tidigare i empiriavsnittet, varför ingen vidare förklaring av dessa 
kommer ges här27.  
 
Avsättning till Oktogonen sker när bankens lönsamhet är bättre än den genomsnittliga 
lönsamheten hos övriga banker, vilka agerar på samma marknader som SHB. Alla anställda, 
oavsett position i banken tilldelas en lika stor del av avsättningen, vilken ska representera det 
mervärde som SHB skapar i jämförelse med sina konkurrenter. Tanken är att alla anställda 
gemensamt bidrar till det aktuella resultatet och att alla är lika viktiga. De avsättningar som en 
medarbetare samlar på sig under sina år som anställd är låsta i Oktogonen till dess att 
personen uppnått pensionsåldern 60 år. En person som varit anställd i banken sedan 
införandet av Oktogonen och går i pension nu har ett ungefärligt värde på fem miljoner i 
Oktogonen. (Kontorschef) 
 
 
 

                                                
27 Se kapitel 5.1.1 Utifrån kontorschefens uppgifter, vad är det som gör Handelsbanken decentraliserad?  
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Ickemonetära belöningar 
De ickemonetära belöningsformerna kan bestå av en rad olika belöningar och aktiviteter, vilka 
används av kontorscheferna vid sidan av de monetära belöningsformerna för att skapa trivsel, 
motivation och allmänt mervärde för de anställda. I de anställdas lönesamtal kan 
kontorschefen och den kontorsanställde även komma överens om att en eventuell löneökning 
ska ersättas av ickemonetära belöningar såsom hemhjälp, en extra ledig dag eller att den 
anställde får en leasingbil eller dylikt. Med hemhjälp menas att den anställde får hjälp med till 
exempel städning och trädgårdsarbete i syfte att den anställde ska avlastas hemma och därmed 
kanske få mer tid till familj och fritidsaktiviteter. Samtliga respondenter anser att de anställda 
värderar olika saker individ från individ. 
 
Samtliga kontorschefer som intervjuats använder sig av olika former av gåvor eller 
trivselaktiviteter för ovan nämnda anledning och menar att det ofta är frågan om det 
symboliska värdet än gåvan i sig som ger ett positivt utslag på individens inställning. Då SHB 
som organisation präglas av sparsamhet och kostnadsmedvetenhet anser samtliga 
kontorschefer att det gäller att hitta en bra balans mellan att hålla nere kontorets kostnader och 
att belöna sina medarbetare, för att kunna skapa trivsel och höja motivationen och 
arbetsmoralen bland de anställda. Ofta handlar det således om relativt enkla saker och som 
inte direkt utgör en så stor kostnadspost för kontoret, men som ändå kan ses som en fin gest. 
En av kontorscheferna anser att till exempel julklappar, påskägg eller biobiljetter kan vara 
lämpliga saker att använda sig av, medan en annan menar att det kan vara enkla saker som att 
bara ha frukt och fräscht på kontoret, ha frukost tillsammans, ge de anställda möjligheter att få 
massage eller olika friskvårdsaktiviteter. En av kontorscheferna menar att det kan handla om 
att genomföra någon aktivitet på kontoret såsom en föreläsning som avslutas med lite mat 
eller kanske en personalfest, men även att gåvor såsom blommor vid födelsedagar, biobiljetter 
eller golfbollar vid väl utförda prestationer kan utgöra effektiva belöningar i syfte att motivera 
sina anställda. Sammanfattningsvis anser respondenterna att de ickemonetära belöningarna 
som kan användas i motiverande och trivselskapande syfte är helt upp till respektive 
kontorschef och begränsas egentligen bara av dennes fantasi och kostnadsmedvetenhet samt 
skattesystemet, då kontorscheferna ofta prioriterar sådana saker som är avdragsgilla.  
 
Gällande friskvård så förekommer det på samtliga kontor att kontoren har avtal med gym 
såsom SATS eller med Friskis och Svettis, vilket innebär att den anställde får 
kostnadsreduktion på det aktuella träningskortet. Vid sidan av detta ges dessutom de anställda 
rätt till friskvårdsbidrag om de skulle syssla med någon idrott på fritiden, till exempel 
simning, och som kan ses som friskvård.  
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”Det går ut på att om du vill träna kan du få 500-600 kronor per halvår till stöd 
för ett träningskort. Dock är bankens filosofi att du ska betala lite själv också som 
motivationshöjande åtgärd.” 

     (Kontorschef) 
 
Samtliga intervjuade, såväl kontorschefer som kontorsanställda, poängterar vikten av och de 
stora möjligheterna till utbildning och utveckling inom SHB. Vid sidan av den anställdes 
utbildning blir även arbetsrotation och befordringar viktiga delar i den dennes utveckling.  
SHB har ett internt utbildningsprogram som innehåller en mängd olika kurser. Alla anställda 
får ta del av vissa kurser för att nå upp till en viss grundnivå, men i övrigt är det en fråga om 
att välja de kurser som kan tänkas ha en positiv inverkan på ens utveckling. På PLUS-
samtalen diskuteras vilka kurser och utbildningar som kan vara aktuella och givande för den 
anställde och således för dennes utveckling. Banken uppmuntrar till vidareutbildning och 
syftet är att den anställde någon gång i framtiden ska ha någon form av chefsposition eller i 
alla fall haft möjligheten att kunna hamna på en chefsposition.  
    

”Min viktigaste uppgift är att se till att utveckla mina medarbetare så att de kan ta 
ett ännu bättre jobb i banken så småningom. Det är det vi säger i Handelsbanken, 
vi ska utveckla våra egna ledare. Det vi märker är att lönen inte är det enda 
viktiga, utan att man lär sig hela tiden och utökar sin kompetens. Sitter man och 
stagnerar, spelar det ingen roll vilken lön man har, det blir trist ändå! ” 
     (Kontorschef) 

 
I de fall då de anställda tar del av utbildningar och kurser, sker utbildningen oftast parallellt 
med verkligheten och i praktiken. En kontorsanställd poängterar att den anställde inte går en 
utbildning inför någonting. Den anställde får först arbeta inom valt ämnesområde ett tag, för 
att sedan kunna applicera utbildningsmaterialet på verkligheten bättre.  
 

”Det finns mycket utbildningar internt på kontoret, framförallt de 5-6 första åren, 
förr åkte man iväg mycket och satt ner och försökte lära sig, men nu genom att ha 
mer konkreta exempel.” 
     (Kontorschef) 
 

Då den anställde ska få möjlighet till att lära sig nya saker och utöka sin kompetens, för att 
kunna utvecklas och gå vidare inom SHB, ses arbetsrotation och utbyten som viktiga delar 
bland de intervjuade. Rotation och utbyte innebär ofta att den anställde får prova på något nytt 
under en kortare tid. Detta kan till exempel yttra sig genom att två personer från två olika 
avdelningar inom kontoret eller grannkontoret helt enkelt skiftar plats och arbetssysslor med 
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varandra under en viss tidsperiod. Ofta brukar ett byte eller en arbetsrotation även innebära en 
snabbare karriärstege för den anställde, då denne inte behöver gå och vänta i samma 
utsträckning på att en tjänst ska bli ledig. I samband med till exempel en graviditet kan många 
utbyten bli aktuella, eftersom det kan bli frågan om en naturlig kedjereaktion då det 
uppkommer nya tjänster som ett resultat av de ”hål” som måste fyllas. 
  

”Arbetsrotation ger mycket för individen, då det inte är en så stor omställning 
samt att det inte kostar så mycket. Viss belöning att man snabbar på 
medarbetarens karriärstege. Istället för att gå och vänta på att en tjänst ska bli 
ledig så är det smidigare att göra ett byte, vilket kan gå snabbare.” 

     (Kontorsanställd) 
  
En annan uppfattning bland samtliga intervjuade är att de anställda även ges möjligheter att ta 
del av externa utbildningar efter tycke och smak, men att det dock inte är så vanligt 
förekommande. Den anställde har möjligheten att läsa språk eller någon annan kurs på till 
exempel en högskola eller ett universitet och där banken sedan går in och betalar den 
anställdes utgifter efter genomförd kurs. Det enda kravet på dessa externa utbildningar är att 
de ska ligga inom bankens område eller att den anställde kan motivera varför en sådan 
utbildning skulle kunna tillföra såväl banken som den anställde någonting av värde. 
 
Individuella respektive kollektiva belöningar? 
Inställningen till individuella respektive kollektiva belöningar varierar bland respondenterna, 
men ett entydigt svar från såväl kontorschefer som kontorsanställda är att det bör finnas 
utrymme för båda belöningsformerna. Flera av kontorscheferna säger att det krävs en bra mix 
av de båda och där alla de anställda kan känna att de är delaktiga i kontorets framgångar. En 
kontorsanställd anser att det ibland är viktigt att göra något som alla får vara med på eller att 
alla får ta del av en belöning i samma utsträckning även om de anställda bidragit olika mycket 
till något, då detta stärker ”vi-känslan” på kontoret. Ett exempel på citat som illustrerar frågan 
kan vara: 
 

”Ibland vill man ju vara lite socialdemokrat och tycka att det här med grupper är 
trevligt. Det är mycket enklare och man kan lättare gömma sig och så där, till 
exempel då kontoret har gjort en bra affär så bjuder man hela kontoret på tårta. 
Man ska dock inte gömma sig bakom det kollektiva som många gör, till exempel 
att skälla ut hela kontoret när det egentligen bara är en som har gjort fel. 
Viktigast är i alla fall att alla ska känna delaktighet och att de är en del av 
helheten.” 

     (Kontorschef) 
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De vanligaste förekommande kollektiva belöningarna som påträffas inom SHB är primärt 
Oktogonen och en och annan julfest, personalfest eller något gemensamt restaurangbesök. 
Vidare ges verbala belöningar i form av beröm och visat intresse för samtliga anställda på 
kontoret, vilka också uppfattas som mycket motiverande De individuella belöningar som 
återfinns inom SHB är lön, utbildningsprogram, befordringar och arbetsrotation, men kan 
också vara många andra saker som likaså omskrivits ovan som kollektiva belöningar. 
Skillnaden är att de då är riktade mot den enskilda individen.28  

 
Hur vet kontorschefen vad de anställda motiveras bäst av? 
 Av samtliga intervjuer framkommer det att kontorschefen på respektive kontor i hög 
utsträckning anses veta vad och vilka belöningar de anställda motiveras av. En stor del i detta 
har de frekvent återkommande PLUS-samtalen, där de anställdas ambitioner och önskemål på 
kort och lång sikt klarläggs. Det kan till exempel handla om vart individen vill och vilken väg 
och vilka utbildningar som kan vara lämpliga för att komma dit.   
 

”Om en individ har som mål att bli kontorschef och har arbetat på privat och 
kapitalsidan läggs det in i planen att personen ska arbeta på företagssidan och 
även vad som krävs för att komma dit. Efter det anses personen ha den 
nödvändiga bakgrunden för att kunna ta steget till kontorschef.” 
     (Kontorschef) 

 
En annan stor del i att kontorscheferna vet vad de anställda motiveras bäst av har redan tagits 
upp i ett tidigare avsnitt och handlar om att de anställda ges utrymme för relativt individuella 
lösningar i samband med lönesamtalen. Eventuella löneökningar kan där ersättas av 
ickemonetära belöningar om den anställde finner dessa som mer motiverande.29 Ytterligare en 
anledning till varför kontorscheferna skulle ha bra insikt i vad de anställda motiveras av är att 
kontorscheferna i samtliga fall anses ha mycket bra sociala kvaliteter och väldigt öppna 
attityder till sina anställda och deras arbete. Kontorscheferna är ense om att det är viktigt att 
kontinuerligt visa intresse för de anställda och ge dem utrymme för att uttrycka sina åsikter, 
förslag och önskemål.  
 
Är några belöningar viktigare än andra  
På frågorna om kontorscheferna anser att några belöningar är viktigare än andra samt vilka 
belöningar som de anställda anser att de motiveras bäst av, kan något enhetligt svar inte 
utläsas. Faktum är att fördelningen mellan lön, Oktogonen, personlig utveckling samt 

                                                
28 Se kapitel 5.3.1 Vilka typer av belöningar förekommer och i vilken utsträckning 
29 Se kapitel 5.3.1 Ickemonetära belöningar 
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möjligheten till autonomt handlande förekom lika frekvent bland respondenterna. Således 
visar detta på att åsikten om vad som motiverar mest, varierar högst betydligt bland både 
chefer och anställda och återspeglar troligen individernas olika stadier i livet.  
 
Från intervjun på central nivå framgår det att det är Oktogonen som är den stora drivkraften 
och som även resulterar i att de anställda blir mer kostnadsmedvetna. De anställdas 
kostnadsmedvetenhet leder i förlängningen till reduktion av bankens totala kostnader och ju 
högre vinst banken presenterar desto större avsättning sker till Oktogonen. Detta gagnar 
således både den anställde och SHB som organisation. SHB har ett K/I30 tal på 40, medan de 
övriga bankerna ligger på cirka 60, vilket speglar den kostnadsmedvetenhet som SHB präglas 
av på ett bra sätt. 
 

”Att vi tjänar mer pengar än andra banker beror inte på att vi har störst intäkter 
utan att vi har låga kostnader. Vi tar inte mer betalt men har mycket mindre folk 
anställda.” 
     (Kontorschef) 

 
Vad anser kontorscheferna och de kontorsanställda om Oktogonen och hur den motiverar? 
Likt svaret från centralt håll så anser samtliga övriga respondenter att Oktogonen genererar en 
samhörighetskänsla och en kostnadsmedvetenhet som således medverkar till sparsamhet i hög 
utsträckning. Vidare så är en generell uppfattning att Oktogonen oftast kanske mer indirekt 
motiverar de anställda inom SHB, då den inte är något som de anställda går och tänker på i 
sitt dagliga arbete. Däremot framgår det att de anställda ändå tänker på Oktogonen omedvetet, 
då den har en förmåga att skapa en viss jargong som genomsyrar hela organisationen. Denna 
jargong återfinns på samtliga kontor som deltagit i intervjuerna och respondenterna har gett 
flertalet exempel på skämt som kan förekomma i samband med Oktogonen. En av 
kontorscheferna poängterar dock att dessa skämt ibland kan ha en lite mer allvarlig underton 
och anspela på kostnadsmedvetenheten. Exempel kan vara: 
 

”Varför slänger du det där för? Tänk på Oktogonen!” 
     (Kontorschef) 
 
En annan generell uppfattning bland såväl kontorscheferna som de kontorsanställda är att 
Oktogonen har en mer motiverande effekt ju längre den anställde har varit anställd inom 
företaget. Det faktum att de anställda inte får ta del av de pengar, som i stort sett sätts av till 
stiftelsen varje år, förrän de uppnått en ålder av 60 år och vanligtvis gått i pension leder till att 
Oktogonens verkan ibland kan kännas lite avlägsen. Dock anser de intervjuade, som redan 

                                                
30 K/I är ett lönsamhetsmått: Kostnader i förhållande till Intäkter 
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tidigare sagts, att Oktogonen har en stegrande motivationseffekt på medarbetarna allteftersom 
de kan se den växa och komma närmare i tiden.  
 

”För en nyanställd så är avsättningen till Oktogonen kanske 30 % av din årslön, 
men känns mer som ett brev på posten som man inte har någon direkt relation till. 
Däremot när man jobbat ett tag, när man har familj, barn och man börjar tänka 
på pensionssparande, så ser man ändå att det börjar växa till sig efter ett par år.” 
     (Kontorsanställd) 
 

Majoriteten av de intervjuade anser att Oktogonen är mycket bra och att den skapar någon 
form av mervärde i och med att den utgör ett riktigt effektivt pensionssparande och medför en 
stor trygghet för den anställde samt att den är väldigt rättvis, då alla får en lika stor andel. De 
anställda menar dock att Oktogonen ibland kan kännas lite väl avlägsen i tiden för att ha en 
optimal motiverande effekt samt för att attrahera till nyanställningar. Vidare anser de att 
Oktogonen motiverar mer med tiden och i takt med att de ser den växa. 
 
Möjlighet att välja eller påverka typen av belöningar?  
Vad gäller de anställdas möjlighet att välja eller påverka typen av belöningar så kom svaren 
att variera i såväl omfång som innehållsmässigt. Samtliga respondenter har dock en generell 
uppfattning om att de anställda i viss mån har möjlighet att påverka vilka belöningsformer 
som kan erhållas. Detta då medarbetarna kan komma överens med kontorschefen i 
lönesamtalen om att en aktuell löneökning istället kan tas ut i till exempel semesterdagar, 
hemhjälp eller en tjänstebil.31 Såväl kontorschefer som kontorsanställda menar dock att de 
anställda oftast motiveras bäst av lönen och att de ickemonetära substituten tillämpas i väldigt 
liten utsträckning. Det vanligaste substitutet till lönen är i sådana fall att den anställde tar ut en 
extra semesterdag, men i övrigt uppfattas det av de intervjuade att det handlar om ett väldigt 
begränsat utbud av substitut att välja mellan, varför också lönen prioriteras.  
 
Önskade förändringar av belöningssystemet? 
Den generella uppfattningen bland de intervjuade kontorscheferna är att belöningssystemet 
fungerar rätt så bra som det är idag. En generell uppfattning är dock att de inte tror på 
bonussystem på kontoren, då ett sådant skulle bli missvisande i och med att det finns anställda 
på kontoren som inte direkt arbetar med försäljning, men som gör ett mycket bra arbete i att 
stötta de som gör det. Detta skulle då misskreditera den stödjande funktionen. 
 
Däremot bland de kontorsanställda kan man urskilja möjliga och potentiella förbättringar av 
belöningssystemet. En av de anställda förespråkar i vissa fall lite mer prestationsbaserade mål 

                                                
31 Se kapitel 5.3.1 Ickemonetära belöningsformer 
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och tävlingar i motiverande syfte, vilka till exempel skulle kunna resultera i en monetär 
belöning som alla på kontoret skulle kunna ta del av, köpa en resa för eller dylikt. Vidare 
anser dock denne anställd att det kan finnas negativa sidor med prestationsmål och tävlingar, 
då risken finns att de anställda förbiser kundens behov och mer ser till sina egna behov.  

5.3.2 Telia 

Vad är syftet med belöningssystemet och vad anser respondenterna utgör ett bra sådant? 
Syftet med det belöningssystem som är i bruk idag handlar enligt personalchefen om att dels 
attrahera, motivera och behålla de anställda. Detta genom att ingångslönen ska vara 
acceptabel, anställningsvillkoren ska vara bra samt att den anställde ser sin arbetsplats som 
något positivt och blir väl omhändertagen från första dagen. Enligt en butikschef kan syftet 
med ett belöningssystem vara: 
  

”Det är ju att få medarbetarna att springa lite fortare. Det är ju pengar vi vill 
tjäna”   

     (Butikschef) 
 
Det framgår även av intervjuerna att för att ett belöningssystem ska vara effektivt så måste 
målen vara utmanade, men att de samtidigt inte får vara för svåra att uppnå.  
 
Vilka typer av belöningar och ersättningar förekommer och i vilken utsträckning? 
Av intervjuerna så framgår det klart och tydligt att de belöningar som förekommer i Telia på 
butiksnivå omfattas av såväl monetära som ickemonetära belöningsformer och visas 
översiktligt i nedanstående bild. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 5.3 Individens totala belöning i Telia 
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Monetära belöningar 
De monetära belöningarna i Telia består av tre delar, vilka omfattas av månadslön, bonus 
samt gratifikation. Dessa tre delar kommer nedan att beskrivas i tur och ordning.  
 
Månadslönen är individuellt satt och ska enligt personalchefen vara tillräckligt stor, så att 
individen känner att den är tillräcklig, då bonus inte alltid utbetalas. Vidare är månadslönen 
till stor del ett resultat av fackliga förhandlingar. Varje kvartal finns möjlighet att få bonus 
utbetald. Denna bonus är uppbyggd av ett antal olika parametrar och kan antingen vara 
gruppbaserad eller individuell32. Varje parameter poängsätts beroende på säsong och vad som 
ska prioriteras. Innan Jul krävs det till exempel att fler produkter av en viss typ säljs än efter 
Jul för att uppnå full bonus. Varje parameter är också tilldelade ett monetärt tak som inte kan 
överskridas, oavsett hur mycket som säljs.  
 
Nedan visas en illustration över hur individens totala monetära kompensation är uppbyggd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 5.4 Individens totala monetära ersättning i Telia 
 
Den första parametern, ”TB1/arbetad timme”, är ett effektivitetsmått som mäts på hela 
butiken som en kollektiv ansträngning och ser till att butikscheferna inte ska bemanna för 
mycket. Den visar hur mycket butiken tjänar netto per arbetad timme och belönar således efter 

                                                
32  Se kapitel 5.3.2 Individuella och kollektiva belöningar 
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hur bra effektiviteten är. För detta mått utbetalas max 3500 kr/kvartal och gäller både säljare 
och chef. Viktningen mellan parametrarna är dock lite olika för säljare och chef. Bilden ovan 
gäller för säljarna. Då TB1 utgår från den fastställda budgeten, så kan bonus utebli om 
budgetmål inte uppnås.  
 
Pararmetern ”nettoomsättning” är även den ett mått som mäts på hela butiken, och inte 
individuellt. Den maximala ersättningen på denna parameter är 3200 kronor/kvartal.  
 
Parametern ”kom-igång” är till för att stimulera säljarna att visa kunderna hur olika funktioner 
och tjänster fungerar, till exempel hur kunden använder sitt mobilsvar eller skickar sms, mms 
och e-post. Varje genomfört ”kom-igång”- samtal med kund registreras på respektive säljare 
och belönas efter vissa fastlagda nivåer. Denna parameter går både till gruppbonus och till den 
individuella bonusen. Antalet ”kom-igång” som ska genomföras för att få bonus är centralt 
bestämt beroende på hur många anställda som butiken har. Den maximala ersättningen uppgår 
till max 1300 per kvartal per person.  
”Försäljning tjänster” fungerar på samma sätt som ”kom-igång” och är bonusgrundande på 
både individuell och gruppbonus nivå. Här mäts försäljare och butikens total på antalet sålda 
tjänster, olika abonnemang och så vidare och uppgår till max 8000 kronor per kvartal per 
person.  
 
”Marie Ehrling” är en samling kriterier som mäts över hela koncernen och kan till exempel 
vara nettotillväxt. Möjligheten att påverka dessa kriterier för individerna i butikerna uppfattas 
som mycket låga, men kan ge upp till 16 000 kronor per år per person.  
 
Sammanfattningsvis är bonussystemet uppbyggt kring en kvartalsutbetalning av grupp- och 
individuell bonus, bortsett från den årliga bonusen ”Marie Ehrling”. De två första, 
”TB1/arbetad timme” och ”Nettoomsättning” mäts på hela butiken och inte på individ medan 
”kom-igång” och ”försäljning tjänster” mäts på både individ och butik. Således är cirka 60 % 
av bonusen påverkbar av individen medan resten är kollektiv. Varje parameter med 
tillhörande produkter och tjänster är poängsatta efter svårighetsgrad att sälja samt efter 
relevans och värde för Telia, sedan får säljarna välja vad de vill sälja, men de vet mycket väl 
vad varje sak är ”värd” i form av bonusgrundande poäng. Den maximala bonusen en anställd 
kan få på ett år är 80 000 kr. De anställda har ingen som helst möjlighet att påverka 
utformningen av dessa parametrar. 
 
Den sista monetära ersättningen som finns att tillgå är i form av gratifikationer, vilka är tänkta 
att tilldelas anställda som utfört mycket goda insatser som inte fångats upp av bonussystemet. 
Utbetalning av gratifikationer är relativt sällsynt, men förekommer trots allt. Ett förslag till 
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gratifikation kan initieras av en butikschef som tycker att någon av sina anställda gjort något 
riktigt bra. Regionchefen blir därmed informerad och skickar det vidare till personalchefen 
som tar det slutliga beslutet efter att ha hört sig för med butikschefen och fått all information 
om säljarens prestation. Personalchefen avgör sedan vilken storlek på gratifikationen som är 
lämplig. Anledningen till denna långa beslutsväg ges av personalchefen: 
 

”Som chef är man oftast mycket snäll, man tycker att de anställda är värda hur 
mycket som helst. Men som personalchef ser man med andra ögon och därför är 
det jag som beslutar om eventuell utbetalning och dess storlek. Det får ju heller 
inte påverka den lönestruktur vi har” 

 
Det speciella med dessa gratifikationer är att de är engångsbelöningar som individerna inte 
känner till att de ska få och blir därmed  motiverande överraskningar när de får dem.  
 
Ickemonetära belöningar 
De ickemonetära belöningar som butikschefen har att tillgå för att skapa ett behagligt och 
trevligt klimat i butiken är flera och beror ofta på butikschefens påhittighet, men också på de 
restriktioner som kan vara aktuella genom farfarsprincipen. Butikscheferna svarar 
genomgående att den vanligaste trivselaktiviteten som de gör är att personalen går ut och äter 
tillsammans, vilket kanske sker någon gång i kvartalet. Andra trivselaktiviteter som 
förekommer är att de anställda tar en öl tillsammans, spelar bowling eller har en personalfest 
där de möts i andra lokaler än butikens och pratar om annat än arbete. 
 
Ett exempel på ett innovativt sätt att motivera och skapa trivsel bland de anställda utan att det 
kostar Telia någonting är den bingobricka som en av butikscheferna använder sig av. Han 
brukar upprätta en bingobricka där varje ruta är en produkt och för varje sådan som säljs får 
den anställde kryssa i ett kryss för respektive produkt. Den som först får bingo får någon typ 
av ”give away” som kommer från någon leverantör. Detta kan till exempel vara t-shirts, dvd 
filmer och annat som inte kostar butiken något, men som däremot har ett faktiskt värde för 
den anställde. Vidare svarar både butikschefer och anställda att enkla saker fungerar som 
mycket bra trivselhöjare, till exempel fräscha blommor i personalrummet, lite godis, frukt 
eller bullar till kaffet. Detta är saker som inte kostar mycket, men som sammantaget ger en 
trevlig atmosfär och mervärde för alla i butiken.  
 
Kortfattat kan det konstateras att butikscheferna är något begränsade i sin handlingsfrihet när 
det gäller dessa typer av belöningar och aktiviteter genom farfarsprincipen och sitt 
resultatansvar. Detta ska dock inte nödvändigtvis ses som ett hinder, varvid den kvarstående 
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begränsande faktorn är butikschefens fantasi och påhittighet för vilken typ av trivselaktiviteter 
som äger rum i butiken.  
 
Övriga typer av ickemonetära belöningar som de anställda i butikerna kan ta del av är 
beslutade och administrerade från centralt håll och innefattar bland annat 90 % av lönen vid 
föräldraledighet och sjukdom. Telia ger även 2000 kronor varje år till friskvård, fri läkarvård 
och medicin samt massage på jobbet. Alla dessa saker syftar till att attrahera och behålla de 
anställda genom att visa att organisationen bryr sig om dessa. Vidare ger den höga 
ersättningsnivån vid sjukdom och betalda läkarbesök och medicin en viss trygghet. 
 
En sista aspekt rörande de ickemonetära belöningarna gäller utbildning och personlig 
utveckling. Några av de tillfrågande, bland annat personalchefen, vill inte att utbildning ska 
ses som en belöning, utan istället något som är nödvändigt för att medarbetaren ska kunna 
utföra sitt arbete. Utbildning ska därför ses som en självklarhet. Huruvida utbildning sedan 
uppfattas som en belöning varierar bland de tillfrågade säljarna och butikscheferna. Via Telias 
intranät finns flertalet interaktiva produkt- och tjänsteutbildningar som syftar till att uppdatera 
alla anställda på de nya produkter och tjänster som finns i butikerna. Dessa utbildningar 
genomförs av individen själv på datorn via utbildningsprogram alternativt via ”netmeeting” 
som är ett kommunikationsprogram med bild, tal och skrift, där individen ser utbildaren på 
datorn. Trots att dessa utbildningar höjer de anställdas kompetens, ses de sällan som 
belöningar.  Detta då de är nödvändiga för att individen ska kunna utföra sitt arbete och även i 
fortsättningen vara anställningsbar. Det kommer sedan en brytpunkt där utbildningarna blir 
mer specialiserade, till exempel butikschefsutbildningen, där antalet sökande överstiger 
antalet platser varvid en konkurrenssituation uppstår. Här återfinns i större utsträckning 
uppfattningen om att det handlar om en belöning att få gå utbildningen. Det handlar då ofta 
om att de som får gå utbildningen anses bättre på något område och därmed fått en bättre 
rekommendation från sin butikschef. Det uppfattas således av många som en belöning då det 
inte är en självklarhet att de får gå utbildningen. Om de anställda får gå på utbildningen beror 
det på tidigare goda prestationer samt att de anses ha potentialen att tillgodogöra sig 
utbildningen. 
 
Individuella och kollektiva belöningar 
Frågan om vad som är bäst gällande individuella eller kollektiva belöningar är genomgående 
mycket svår att svara på, då det beror mycket på i vilken situation de ska tillämpas samt vilka 
individer det handlar om. Vissa individer gillar att tävla och jämföras mot sig själva och 
andra, medan andra gillar att arbeta i grupp och den ”vi känsla” det innebär. I 
belöningssystemet kan säljarna välja om de vill ha individuell bonus eller om de vill ha 
gruppbonus. Detta är det mest påtagliga inslaget i Telias belöningssystem gällande skillnaden 
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mellan individuella och kollektiva belöningar. Vissa butiker har säljare med enbart 
gruppbonus och har ofta en mycket väl utvecklad laganda som de inte vill förstöra genom 
intern konkurrens, likväl som att det finns andra butiker med enbart säljare med individuell 
bonus. I vissa butiker finns det även en blandning av gruppbaserad och individuell bonus. 
Detta medför att de säljare som känner att de presterar så pass bra att de kan tjäna på att sticka 
ut och samla egen bonus, väljer individuell bonus. Det ska dock poängteras att de som har 
individuell bonus bidrar lika mycket till gruppbonusen som om de hade valt gruppbonus, dock 
tjänar de mer själva. En annan invändning mot individuell bonus är den interna konkurrens 
den kan leda till och att säljare säljer till ”andra säljares kunder”. Det finns dock vissa faktorer 
inbyggda i bonussystemet som syftar till att motverka denna typ av problematik.  
 
Ett ickemonetärt inslag av individuell belöning är de månatliga utnämningarna av månadens 
anställd och kontinuerlig rankning av de 50 bästa säljarna i landet. Månadens anställd får ett 
diplom och blommor samt sitt foto och en motivering till varför just denne blivit utnämnd 
publicerad på intranätet. Denna uppmärksamhet syftar till att verkligen lyfta fram denna 
individ och synliggöra dennes prestation på ett positivt sätt. På samma sätt, fast utan bild och 
motivering, listas de 50 bästa säljarna på intranätet och även det erkännandet anses som 
mycket motiverande för individen.     
 
Vad som är bäst gällande individuell och kollektiva belöningar blir således svårt att svara på 
då åsikterna går isär beroende på vem som tillfrågas. Tydligt är dock att både individuell- och 
gruppbonus tillämpas samt att båda har sina starka och svaga sidor. Det kan sägas att den 
gruppskapande effekten som valet av gruppbonus för med sig ställs mot argumentet att det 
inte går att förlora ekonomiskt på att välja individuell bonus.   
 
Hur vet chefen vad de anställda motiveras bäst av? 
Butikscheferna anser sig ha bra kontroll över vad deras anställda motiveras bäst av genom att 
de ofta är ett så pass sammansvetsat gäng inom butiken. Chefen anser sig ha lärt känna 
medarbetarna så bra att denne vet vad varje enskild anställd drivs av. Det kan vara 
uppmärksamhet, pengar eller grad av ansvar. Det framgick också att vissa chefer genomför 
olika typer av personlighetstester på sina anställda för att ta reda på vad de drivs av.     
 
Är några belöningar viktigare än andra? 
Det har tidigare nämnts att syftet med belöningssystemet är att attrahera, motivera och behålla 
medarbetare. För att behålla medarbetare anser respondenterna att grundlön samt klimatet på 
arbetsplatsen är de två viktigaste faktorerna. Samtidigt som många är relativt nöjda med sin 
lön så anser vissa att just lönefaktorn antagligen är den mest kritiska punkten som Telia måste 
arbeta med för att i fortsättningen kunna behålla sina anställda.  
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På frågan om vad de anställda känner att de motiveras bäst av återfinns en viss spridning i 
svaren, men den absolut vanligaste faktorn är lön och bonus. Vidare uppfattas den 
uppmärksamhet som butikschefen ger vid goda prestationer som mycket motiverande. 
  

”Den här vardagliga klappen på axeln, det är den absolut viktigaste. Den kan 
man gå väldigt långt på. Bonusen är också viktig naturligtvis för att få det här 
sista engagemanget. Jag tror att en kombination av dessa är det bästa” 

     (Butikschef) 
 
Önskade förändringar av belöningssystemet  
Vidare anser flertalet av respondenterna att skillnaden mellan gruppbonus och individuell 
bonus är för liten vilket leder till att flera säljare som kanske har potential att utvecklas och 
sälja riktigt bra inte prövar utan ”gömmer” sig i en trygg gruppbonus. Flertalet anser att en 
duktig säljare ska kunna tjäna bättre än vad som är fallet idag.  
När det gäller utbildning finns som tidigare nämnts en oklar uppfattning huruvida det ska ses 
som en belöning, men en butikschef önskar att fler utbildningar som rör säljarna ska flyttas 
från datorn till olika kurser som säljarna får åka iväg på och träffa kollegor. Det är visserligen 
en kostnadsfråga, men butikschefen tror att en kurs där de träffar kollegor ger en klart 
motiverande effekt i arbetet. 

5.4 Karriärvägar inom organisationerna 

5.4.1 SHB 

En vanlig karriärväg enligt samtliga intervjuade är att den nyanställde börjar i kassa och 
kundtjänst på kontoret och då ter det sig naturligt att denne även börjar på privatsidan. Det 
traditionella är att den anställde sedan stannar kvar ett par år på privatsidan, vilket sedan 
brukar leda till företagssidan ett par år. Därefter kan en tjänst som ställföreträdande 
kontorschef bli aktuell på något kontor, vilket i förlängningen även kan resultera i att den 
anställde avancerar till kontorschef. Först börjar den anställde kanske som kontorschef på ett 
lite mindre kontor för att senare axla tjänsten som kontorschef på ett lite större kontor. När 
den anställde sedan har jobbat som kontorschef ett visst antal år så finns även en teoretisk 
chans att även gå in som regionchef. Det är dock bara ett fåtal individer som får denna 
möjlighet, då det bara är sju stycken regioner och således sju stycken regionschefstjänster som 
kan bli aktuella.  
 
Av intervjuerna framgår det att det däremot är väldigt individuellt hur lång tid det tar att göra 
denna karriär och att det inte nödvändigtvis behöver resultera i en kontorschefsposition för 
den anställde. Vanligast är dock att den anställde går från privat till företag, men samtliga 
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respondenter anser att det egentligen finns tre stycken vägar att gå, vilka innebär att 
medarbetaren kan bli generalist, specialist eller någon form av chef. Alla de tre vägarna 
omfattas sedan av många olika typer av jobb, så möjligheterna är många för den anställde. 
Som generalist arbetar den anställde på något av SHB kontoren och där ambitionen är att 
denne ska ha en bred kunskap och kunna det mesta. Om den anställde väljer att bli specialist 
brukar detta ofta leda till att personen ifråga lämnar kontoret och hamnar på en stabsfunktion, 
där fokus ligger på ett speciellt område. Den anställde kan till exempel hamna på en regional 
kreditavdelning eller dylikt. Om den anställde istället väljer att ha en chefsambition, så finns 
det små eller stora kontor som kan vara aktuella.  
 
Av ovanstående resonemang framgår således att det finns otaliga vägar och typer av jobb på 
SHB. På frågan om det kan urskiljas någon ”intern hierarki” eller någon typ av tjänst eller 
position, som kan anses som mer statusfyllda kom svaret att bli entydigt. Samtliga 
respondenter menar att det traditionellt sett alltid ansetts som lite mer statusfylld att arbeta på 
företagssidan. Detta har dock på senaste tiden ändrats lite, i och med att mer fokus har riktats 
mot privatsidan genom att till exempel bolånemarknaden blivit större och mer krävande. En 
annan generell uppfattning bland de intervjuade är att det ibland kan uppfattas som lite mer 
statusfyllt att arbeta inom placeringsrådgivning och aktiehandel, men även här har 
företagssidan traditionellt sett prioriterats.  

5.4.2 Telia 

Då Telia är en mycket stor organisation finns det väldigt många arbetsuppgifter och 
karriärmöjligheterna förefaller därför som stora. En individ som börjar arbeta i butik kan 
behöva vara anställd i några år innan det kan bli fråga om en förflyttning. Den anställde har då 
lärt sig hela Teliabutikens sortimentet och har således en god kännedom om Telias produkter 
och tjänster. Anser butikschefen och regionchefen att personen i fråga har ledarskapstalanger 
kan en butikschefsutbildning bli aktuell och siktet ställs då in på att den anställde i ett senare 
skede ska bli butikschef. Alternativet är att personen går vidare till kundtjänst där 
arbetsuppgifterna antingen ligger i att ta emot samtal från kunder alternativt möta 
företagskunder på kundmöten och sälja Telias tjänster via personliga möten. Efter några år på 
kundtjänst finns det många olika vägar att gå in i företaget centralt, där antalet tjänster är 
många och högst varierande. Hur karriärvägen ser ut för den anställde som tar steget in i Telia 
centralt går inte att säga något generellt om, utan beror mycket på individens intresse, 
kunskaper samt eventuella tillfälligheter. För att en nyanställd säljare i butiken ska bli 
medveten om företagets storlek och se möjligheterna för sig själv skulle upprättandet av en 
karriärplan vara att föredra. I dagsläget finns ingen karriärplan för de anställda, vilket 
beklagas av personalchefen.    
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5.5 Sammanställning av intervjuer 
 
 

Telia 

Organisation 

 

1. Centralstyrt med pyramiddesign. 

 

 

2. Central och regional nivå är styrande åt 

butikerna. Central nivå ur butikernas 

synvinkel är dock långt ner i TeliaSoneras 

stora organisation. Butikernas syfte för 

TeliaSonera är att vara reklampelare och 

distributionskanal för Telias tjänster och 

produkter samt ett ansikte utåt. 

 

3. Farfarsprincipen är genomsyrande på 

butiksnivå. Alla beslut som innebär en 

utgift måste förankras hos närmsta chef. 

Det som inte kan lösas på butiksnivå är  

mest tekniska frågor där butiken saknar 

tillgång till de rätta systemen. 

 

4. Löneutveckling styrs till stor del av 

facket. Butikschef lägger förslag på vilka 

löneökningar som kan vara aktuella, 

varvid, beslut tas på regional nivå. 

Gällande bonus tas beslut om vad som ska 

ingå och hur mycket på central nivå. 

Gratifikationer föreslås av butikschef, men 

beslutas på central nivå. Små skillnader i 

 

 

 

SHB 

Organisation 

 

1. Linjär ”platt” organisation. Kontor 

agerar enligt ”kyrktornsprincipen”. 

 

2. Central och regional nivå är stödjande åt 

kontoren. Central nivå är det högsta i hela 

organisationen. Kontoren kan ses som hela 

organisationens ”hjärta”, då möte mellan 

kund och SHB alltid sker på lokal nivå. 

 

 

 

3. Kontorschefen är autonom i det mesta. 

Regionchefen är mer stödfunktion som 

dock ofta rådfrågas. Det som inte kan lösas 

på kontorsnivå är stora krediter som 

överstiger kontorschefens befogenheter. 

 

 

4. Kontorschef beslutar i samråd med den 

anställda om löneutveckling efter 

måluppfyllelse av den individuella 

handlingsplanen. Personalavdelningen på 

regional nivå fungerar som ”osynlig hand” 

och hittar ”fega” chefer som inte belönar 

individuella prestationer, utan ger lika lön 

till alla. Relativt olika löner individer  
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lön individer emellan på olika butiker, då 

facket styr. 

 

5. Nyrekrytering sker centralt. Gäller det 

en timanställning kan butikschefen dock 

administrera med det själv, dock genom 

farfarsprincipen. 

 

6. Ickemonetära belöningar används för att 

skapa trivsel och är butikschefens ansvar, 

dock enligt farfarsprincipen. 

 

Mål 

 

7. Sätts ”Top – Down”. 

Målen sätts högst upp och bryts ner till 

regionnivå, butiksnivå samt individnivå. 

 

 

8. Finansiella och ickefinansiella mål på 

butiken. 

Enbart finansiella mål med kvantitativa 

mått på anställd. 

 

 

9. Den anställde kan antingen välja 

gruppmål eller individuella mål. 

 

10. Butiker och anställda kan ej påverka 

målen i någon större utsträckning, och ej 

heller nivån på dessa. 

 

 

 

emellan beroende på kontorschefernas 

autonomi. 

 

5. Nyrekrytering sker centralt. Vakanser 

och internrekrytering kan dock lösas av 

kontorschefen själv. 

 

 

6. Ickemonetära belöningar används för att 

skapa trivsel och är kontorschefens ansvar. 

 

 

Mål 

 

7. Sätts ”Bottom – Up”. 

Individens mål sätts lokalt av anställd och 

kontorschef. Individernas totala mål bildar 

tillsammans kontorets mål. 

 

8. Finansiella och ickefinansiella mål på 

kontoret. 

Ickefinansiella mål med i huvudsak 

kvalitativa mått på individen. Uppdelat på 

hårda och mjuka mål. 

 

9. Den anställde har i princip bara 

individuella mål. 

 

10. Anställda utformar sina egna mål och 

kan således påverka dessa mycket. Nivån 

på målen bestäms av individens ambitions-

nivå, chefen fungerar som mentor. 
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11. Centralt bestämt vilka mål som är 

bonusgrundande samt det bonustak som 

ska gälla. 

 

 

12. Syftet med bonussystemets mål är att 

maximera försäljningen och stimulera 

effektivitet i butikerna. 

 

13. Veckovis uppföljning av försäljnings-

mål. 

 

14. Det finns ingen individuell karriärplan, 

där det står hur den anställde ska göra för 

att komma vidare.  

 

 

15. Tydliga mål i och med ett tydligt 

utformat bonussystem. 

 

16. Alla vet exakt vad en viss försäljning 

eller handling ger i form av bonus, stor 

tydlighet i vad varje försäljning är värd. 

 

 

Ersättningar och belöningar 

 

17. De monetära belöningarna består av 

fast lön och en rörlig bonusdel. Möjlighet 

finns också till gratifikation. Bonus betalas 

ut kvartalsvis. Inga långsiktiga ersättningar 

betalas ut. 

 

 

11. Den anställda kan i princip ha hur 

många mål som helst. Chefens roll är att 

stödja vid utformningen, pusha eller 

begränsa. 

 

12. Syftet med målen är att stimulera den 

personliga utvecklingen. ”Gör vi aktiviteter 

så vet vi att resultatet kommer”. 

 

13. Målen följs upp minst årligen vid 

PLUS-samtal. Oftare för nyare anställda. 

 

14. Varje anställd har en skriftlig 

karriärplan, där individens ambitioner 

finns. Det är även tydligt angivet vad som 

ska ske för att komma dit. 

 

15. Tydliga mål i och med en tydlig 

utformad handlingsplan. 

 

16. Den anställda vet inte vad en viss 

handling eller aktivitet ger i pengar. Är 

föremål för individuell bedömning vid 

lönesamtal. 

 

Ersättningar och belöningar 

 

17. Den totala monetära ersättningen består 

av dels fast lön, samt det långsiktiga 

resultatandelssystemet Oktogonen.  
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18. Ickemonetära belöningar för att skapa 

bra arbetsklimat består bland annat av 

symboliska gåvor, friskvård och 

personalaktiviteter. Tävlingar resulterar 

främst i ära, symboliska gåvor osv. 

 

19. Typ och frekvens på de ickemonetära 

belöningarna är upp till butikschefens vilja 

och fantasi, begränsas av resultatansvar 

och farfarsprincipen. 

 

20. Utbildning till en viss nivå är inte att se 

som belöning, utan handlar om en 

nödvändighet för att kunna göra sitt jobb 

och därmed vara anställningsbar. 

 

21. Utbildning är till en början mycket 

produktorienterad, handlar om att vara 

anställningsbar. Sedan sker butikschefs-

utbildning parallellt med arbetet. 

 

22. Möjlighet ges till externa utbildningar 

om det finns någon form av anknytning till 

arbetet, t.ex. språk. Det kan t.ex. inte 

handla om hobbies. 

 

23. Relativt litet fokus på rörlighet inom 

organisationen, mycket upp till individen 

om något skall hända.  

 

 

24. Anser att mix av både individuella och 

kollektiva belöningar krävs.  

 

18. Ickemonetära belöningar för att skapa 

bra arbetsklimat består bland annat av 

symboliska gåvor, friskvård och 

personalaktiviteter. Tävlingar resulterar 

främst i ära, symboliska gåvor osv. 

 

19. Typ och frekvens på de ickemonetära 

belöningarna är upp till kontorschefens 

vilja och fantasi, begränsas av 

resultatansvar och kostnadsmedvetenhet. 

 

20. Utbildning är att se som belöning då 

den ges i avsikt att främja den önskade 

karriär och kompetensutvecklingen. 

 

 

21. Utbildning ges med karriärfokus från 

handlingsplanen och följer arbetsuppgifts-

utvecklingen för individen parallellt. 

 

 

22. Möjlighet ges till externa utbildningar 

om det finns någon form av anknytning till 

arbetet, t.ex. språk. Det kan t.ex. inte 

handla om hobbies. 

 

23. Tungt fokus på rörlighet och 

arbetsrotation. Önskemål om rotation 

kommer fram i handlingsplanen och 

premieras även lönemässigt. 

 

24. Anser att mix av både individuella och 

kollektiva belöningar krävs.  
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25. Den anställda kan välja antingen 

gruppbonus eller individuell bonus. Kan 

dock inte förlora något ekonomiskt på att 

välja individuell. Kollektiva belöningar 

återfinns annars i ickemonetära belöningar, 

t.ex. restaurangbesök eller andra 

gemensamma aktiviteter. 

 

26. Butikscheferna anses veta vad och 

vilka belöningar de anställda motiveras 

mest av. Framgår genom öppen dialog 

mellan chef och anställd, dock inget 

formellt skrivet.  

 

 

 

27. Den belöning som anses vara viktigast 

bland respondenterna inom Telia är lönen. 

 

 

 

 

28. Telia har inte något resultatandels-

system. 

 

 

 

Karriär 

 

29. Organisationen strävar efter att göra de 

anställda till generalister, så alla kan sälja 

alla produkter.  

 

 

25. I princip finns bara individuella mål, 

men kollektiva monetära belöningar tar sig 

ändå uttryck i Oktogonen samt i 

ickemonetära belöningar, t.ex. 

restaurangbesök eller andra gemensamma 

aktiviteter. 

 

 

26. Kontorscheferna anses veta vad och 

vilka belöningar de anställda motiveras 

mest av. Framgår dels genom PLUS-

samtal som mynnar ut i den anställdes 

handlingsplan, dels genom lönesamtal. I 

lönesamtalen finns viss möjlighet till 

substitut till löneökning. 

 

27. Den belöning som anses vara viktigast 

bland respondenterna inom SHB varierar. 

Lönen viktig, men även personlig 

utveckling, karriär och Oktogonen anses 

som viktiga. 

 

28. SHB har ett resultatandelssystem, 

Oktogonen. Medför trygghet, arbets-

motivation samt kostnadsmedvetenhet 

enligt de intervjuade. 

 

Karriär 

 

29. Organisationen strävar efter att göra 

alla till generalister på kontoren och att alla 

ska kunna bli chef. 
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30. Vanligaste steget efter att ha arbetat i 

butik är kundtjänst, företagssäljare 

alternativt butikschef.  

 

 

 

 

30. En vanlig karriärväg på kontor är 

mycket blandad. Stora möjligheter att 

variera kontorsarbete med olika 

stabsfunktioner. Målet är oftast 

kontorschef. Tre vägar; generalist, 

specialist och chef.
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6 Bestämning av decentraliseringsgrad 
I detta kapitel kommer en utredning presenteras, där skillnader i decentralisationsgrad 
mellan SHB och Telia kommer att fastställas utifrån teori i ämnet och insamlad empiri.  

Bestämning av decentraliseringsgrad i SHB och Telia 
 
Det har tidigare framgått att anledningen till att dessa två företags valts ut berodde på de 
inledande diskussioner som genomförts på respektive företag, där företagsrepresentanter gett 
vid handen att SHB och Telia har olika grader av decentralisering33. Huruvida detta faktiskt 
stämmer kommer att utredas nedan. Efter att ha tagit del av det empiriska materialet kan det 
nödvändiga fastställandet av decentraliseringsgrad i SHB och Telia genomföras, genom de 
teorier som presenterats om decentralisering34. 
 
Denna diskussion om decentraliseringsgrad kommer att följa den ordning som återfinns i 
kapitel 3.2 och inleds därför med de nio komponenter som presenterats av Södergren (1992) 
varvid sju av dem kommer att användas i denna jämförelse.  
 
Som första punkt kommer uppdelning, vilket återfinns i både SHB och Telia då båda 
organisationerna har en geografisk uppdelning genom sina regioner. Skillnaden mellan SHB 
och Telia blir här att regionbankerna i SHB agerar än mer fristående än de i Telia då 
regionerna i SHB har egen styrelse och ett stort självbestämmande. Även på de lokala 
arbetsplatserna finns en uppdelning vilken är tydligare på SHB där de anställda har ett större 
individuellt ansvar för olika kunder själva, vilket är särkilt förekommande gällande 
företagskunder och återfinns inte i Telias butiker.    
 
Gällande helheter återfinns också de i olika utsträckning i de båda organisationerna. På SHB 
fungerar kontoren som helheter dit alla kunder går för att få hjälp med alla olika ärenden, 
oavsett om det är en privatperson eller det internationella företaget. Vidare fungerar 
interaktionen mellan lokal, regional och central nivå som en helhet genom de stödfunktioner 
som kontoren har att tillgå. På Telia fungerar kontoren också som små helheter, där en kund 
kan få hjälp med i princip allt. I vissa fall kan kunden dock bli hänvisad till en annan funktion 
inom Telia, men har då i alla fall blivit förmedlad till rätt ställe.  
 
Både kontorschefen i SHB och butikschefen i Telia är belagda med ett resultatansvar. Det 
kan argumenteras för att butikerna i Telia inte har samma förutsättningar att kontrollera sina 
kostnader, då farfarsprincipen begränsar den faktiska autonomin och skulle då leda till att det 

                                                
33  Se kapitel 2.3.3 Val av studieobjekt samt respondenter  
34 Se kapitel 3.2 Decentralisering  



 - Bestämning av decentraliseringsgrad- 

 86

inte är fråga om ett riktigt resultatansvar. Bortsett från det att farfarsprincipen kan lägga vissa 
restriktioner, får både SHB och Telia anses ha en liknande decentraliseringsgrad på denna 
punkt. 
 
Ett tvärfunktionellt ansvar går tydligt att skönja i SHB. I SHB har kontorschefen eller den 
anställde som arbetar med ett visst ärende och är i behov av en specialisttjänst ansvarig för att 
skaffa fram den, vilket oftast sker internt. I Telia sker däremot användandet av 
specialfunktioner genom att ett krångligt ärende skickas dit. Butiken släpper således ansvaret 
för det. Således ligger ansvaret för användning av dessa funktioner inte på butikschefen eller 
den anställde, utan på specialistfunktionen självt.  
 
Både kontorschefen på SHB och butikschefen i Telia har liknande befogenheter, dock i olika 
utsträckning. Medan kontorschefen i SHB har relativt fritt fram att sätta löner, kan 
butikschefen i Telia bara ge förslag på eventuella löneökningar. Samma sak gäller belöningar 
där kontorschefen bestämmer själv vad som ska ges och har som enda restriktion att storleken 
på belöningen kommer påverka lönsamheten. I Telia kan butikschefen föreslå att en anställd 
ska få en gratifikation, men det måste beslutas av personalchefen. En stor skillnad mellan 
organisationerna i handlingsfrihet är till exempel kontorschefernas autonomi när det gäller att 
bevilja krediter upp till ett visst belopp, ett ansvar som inte på något sätt återfinns hos 
butikscheferna i Telia. Vidare kan ingen av cheferna sköta en nyrekrytering helt själva, utan 
måste ta hjälp av personalavdelningarna centralt eller regionalt. Sammantaget förefaller 
kontorscheferna i SHB åtnjuta en mycket större handlingsfrihet än vad butikscheferna i Telia 
gör och kan således anses ha en högre grad av decentralisering.  
 
Utformningen av styrningen från centralt håll är mycket olika i de två organisationerna. I 
Telia formuleras målen för butikerna i form av en strikt budget på regionnivå. Butikernas 
möjlighet att påverka denna budget är mycket små och de måste finna sig i de fastställda 
kraven på till exempel kostnadsminskningar på tio procent eller dylikt. I SHB formuleras inga 
liknande mål, utan enda riktiga kravet från centralt håll är att kontoren ska hålla en mycket 
hög lönsamhet. Vad kontoren ska göra ett visst år och hur de ska uppnå detta kommer fram 
genom en sammanställning av de olika mål som formuleras av de anställda. Således framstår 
det som att Telia har en mycket låg grad av decentralisering på denna punkt.  
 
Antalet hierarkiska nivåer skiljer sig också mellan de två studerade organisationerna. SHB har 
i princip bara tre nivåer, vilka är central, regional och lokal nivå. Telia har en liknande 
uppdelning som SHB samt ytterligare fyra hierarkiska nivåer från central butiksnivå, för att 
komma till högsta ledningen. Även detta talar för en lägre grad av decentralisering i Telia. 
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Sammantaget blir det tydligt att skillnaderna är relativt stora organisationerna emellan, även 
om det finns vissa likheter. Efter att ha tagit del av dessa sju komponenter och gjort en intern 
värdering framstår det som mycket tydligt att de inledande diskussionerna med företrädare 
från respektive organisation om deras uppfattning om organisationernas grad av 
decentralisering stämmer. Telia är mer centraliserad än vad SHB är. Hur pass centraliserat 
Telia är, samt hur pass decentraliserat SHB är går däremot inte att svara på efter denna 
genomgång. För att kunna närma sig en definition av hur pass centraliserade eller 
decentraliserade organisationerna är, kommer Engströms (2002) modell att användas.  
 
Engströms (2002) modell är uppdelat i sex steg, där 1 är mycket centraliserat och steg 6 är 
mycket decentraliserat. Dock är varken steg 1 eller steg 6 jämförbart med en fullkomligt 
centraliserad eller decentraliserad verksamhet, då det antagligen inte går att finna en sådan.  
 
Teliabutikerna hamnar på steg 3 i modellen genom att målen är satta på centralt håll och de 
saknar möjlighet att påverka dessa. Det de kan påverka är i viss mån hur de ska nå upp till 
målen, vad de ska sälja och så vidare. Självbestämmandet hos butikschefen är begränsat, men 
vissa inslag av autonomi finns. Det kan argumenteras för att Teliabutikerna skulle kunna röra 
sig mot steg 4 genom den kontroll de har över administration, beroende på vad som innefattas 
i administration. Butikerna har ansvar över administrationen på daglig basis, vad som ska 
beställas och levereras, men inte på ett större plan då alla större planeringar sköts centralt. 
Således hamnas Telia på steg 3 med en lätt dragning mot steg 4.  
 
SHB kontoren hamnar i modellen på steg sex genom det självbestämmande de har över 
målen, vilka formuleras lokalt. Självbestämmandet och ansvaret hos kontorscheferna är 
mycket stort och de har ansvar för alla kontakter mot kunderna. De delar som är 
centraliserade i SHB följer motiveringen i modellen genom att dessa anses vara av sådan 
relevans att de ska läggas centralt för att säkerställa en enhetlighet. Exempel på detta är 
nyrekrytering, där SHB lägger särskild vikt vid att rätt personer anställs från början.  
 
Utifrån denna modell förefaller alltså SHB som mycket decentraliserat, medan Telia erhåller 
en viss grad av decentralisering. 
 
Sista aspekten som ska belysas i denna jämförelse av decentralisationsgrad mellan 
organisationerna är den som Brooke (1984) lyfter fram och då genom att påpeka att 
decentraliseringsgrad kan fastställas genom att jämföra var i två organisationer ett visst beslut 
fattas. I denna uppsats har respondenterna svarat på var vem som beslutar i fyra olika frågor. 
Dessa frågor är lön, belöningar, nyrekrytering samt beslut om olika trivselfaktorer på 
kontoren och butikerna.  
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När det gäller lön har kontorschefen i SHB större frihet i sitt beslut än vad butikschefen i 
Telia har. Vid beslut om belöningar åtnjuter även här kontorschefen i SHB en större 
autonomi, då butikschefen i Telia alltid måste förankra sina belöningar hos regionchefen. Som 
det tidigare nämnts är kontorschefens och butikschefens autonomi vid nyrekryteringar 
likadan. Båda måste gå genom centrala eller regionala funktioner. När det gäller olika 
trivselfaktorer på kontoren och butikerna är det helt upp till chefernas fantasi och välvilja, 
dock med den restriktionen att butikschefen i Telia återigen måste söka förankring hos 
regionchefen. 
 
Sett till resultaten av dessa tre modeller framstår det i sin helhet som att 
decentraliseringsgraden mellan SHB och Telia är olika. SHB är mer decentraliserat än vad 
Telia är. Vidare hamnar Telia på en mittenplacering på en form av decentraliseringsaxel efter 
Engströms (2002) modell, där SHB hamnar kraftigt till höger. Slutsatsen blir att SHB är så 
decentraliserade som de faktiskt påstår att de är samt att Telia uppfyller kriterierna för att vara 
ett centraliserat företag, även om de innehar vissa decentraliserade inslag. Vidare leder detta 
till att de två studerade företagen är relevanta för denna uppsats och fyller därmed syftet i att 
representera varsitt tjänsteföretag med skilda grader av decentralisering.    
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7 Analys 
Inledningsvis kommer SHB:s och Telias belöningssystem att belysas ur ett 
effektivitetsperspektiv och är av en relativt generell karaktär.  Detta följs av en analys 
av belöningssystemen ur ett decentraliseringsgradsperspektiv.  

7.1 Belöningssystemens utseende samt deras effektivitet 

 
Både SHB och Telia använder sig av sina respektive belöningssystem i syfte att attrahera, 
motivera och belöna de anställda, vilket förespråkas av Steers och Porter (1991). De två 
organisationerna har således samma avsikt med systemen, men använder sig av olika 
belöningsformer för att nå de uppställda målen samt för att uppnå målkongruens mellan 
respektive organisations och anställdas mål. För att de belöningsformer som såväl SHB och 
Telia använder sig av också ska motivera de anställda i respektive företag, måste de enligt 
Svensson och Wilhelmson (1989) även uppfattas som belöningar av de anställda. Då Lawler 
(1990) menar att individer tenderar till att ha skilda mål och preferenser och därmed 
motiveras av olika saker, blir det viktigt för SHB och Telia att kunna belöna individen efter 
dennes preferenser och därmed utforma ett belöningssystem som i mångt och mycket också 
passar alla. Båda företagen tillämpar olika typer av mål, vilka också formuleras på olika 
nivåer i organisationerna. Vidare använder sig båda organisationerna av monetära och 
ickemonetära belöningsformer samt individuella och kollektiva belöningar, vilka alla tar sig 
uttryck på olika sätt i respektive organisation. För att belysa och analysera hur de båda 
organisationernas belöningssystem ser ut samt hur effektiva de är kommer uppställningen i 
sammanställning av intervjuer35 till viss del att följas. De båda organisationernas grad av 
decentralisering har redan behandlats36, varvid mål kommer att behandlas härnäst.  

7.1.1 Mål 

Målen i SHB sätts på lokal nivå av kontorschefen och medarbetare tillsammans. Således har 
de anställda stort inflytande i processen, då de i princip sätter sina egna mål själva. Graden av 
måluppfyllelse utvärderas sedan en gång om året av den lokale kontorschefen tillsammans 
med den anställde, varvid måluppfyllelsen sedan återspeglas i lönen. Kontorschefen är vidare 
helt autonom i sitt beslut gällande nivån på den eventuella löneökningen. Enligt Södergren 
(1992) för decentralisering med sig att de anställda ges stort inflytande och har stora 
möjligheter att själva påverka sina mål. Vidare medför en decentralisering att chefen för 
enheten ges en större autonomi, vilket kan leda till att denne själv kan utvärdera och belöna 
sina anställda (Ibid). Steers et al (1996) menar att i organisationer som tillämpar sig av en 

                                                
35 Se kapitel 5.5 Sammanställning av empiri 
36 Se kapitel 6 Bestämning av decentraliseringsgrad 
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decentraliserad belöningsstrategi är det vanligt att beslut gällande lön och andra former av 
belöningar tas på lokal nivå, utan några direkta standardiserade riktlinjer från centralt håll. Av 
detta resonemang verkar de anställda i SHB ges en väldigt mycket större möjlighet till 
påverkan och inflytande än vad teorin generellt förespråkar. Anledningen torde vara att SHB 
är en så pass decentraliserad organisation som den är, varvid de anställda ges mycket fria 
händer i sitt handlande. Då lokala chefer ges autonomi att självständigt utvärdera sina 
anställda kan det göras troligt att användandet av mer individanpassade och kvalitativa mål 
ges stort utrymme i den individuella handlingsplanen, vilket också stärks av Svensson och 
Wilhelmson (1989). Detta då cheferna sitter så pass nära den presterande individen att de kan 
utföra den nödvändiga subjektiva bedömningen på ett effektivt och rättvist sätt och på så sätt 
utvärdera individens kvalitativa bidrag till organisationen. Den individuella handlingsplanen i 
SHB kan i vissa delar liknas med ett balanserat styrkort37, där kvantitativa och kvalitativa mål 
formuleras. Dessa mål kan även ta formen av långsiktiga och korta mål, vilka återspeglas i 
den anställdes långsiktiga karriärmål samt målen av kortare karaktär som utvärderas årligen. 
Hope och Fraser (1998) anser att det balanserade styrkortet är mer lämpligt för en 
decentraliserad organisation än för en centraliserad organisation. Detta då styrkortet dels kan 
anpassas efter enhetens lokala förutsättningar, dels tillfredställa behovet av att kunna mäta 
både finansiella och ickefinansiella mål. Då de anställda i en, likt SHB, decentraliserad 
organisation ofta har inbördes olika mål ter sig därför ett styrkort som lämpligt. 
 
I Telia sätts de anställdas mål på central nivå genom den budget som gäller för alla butiker i 
hela Sverige och bryts sedan ner till regions- och butiksnivå. De anställda har av denna 
anledning ingen möjlighet att påverka sina mål, vilket innebär att alla anställda således har i 
stort sett identiska mål. Enligt Södergren (1992) har de anställda i en centraliserad 
organisation inte samma möjlighet att påverka sina mål i och med att målen sätts centralt. 
Målen som formuleras på central nivå är primärt av kvantitativ art i en centraliserad 
organisation och detta beror med största sannolikhet på att utvärderingen av individernas grad 
av måluppfyllelse också sker på central nivå. Den som således utvärderar den anställdes 
prestationer behöver då aldrig ha träffat eller sett den anställde arbeta, för att kunna skapa sig 
en uppfattning om dennes förmåga, utan använder sig främst av siffror och till exempel 
försäljningsresultat för detta. Det skulle vidare vara mycket svårt för denne centralt placerade 
person att utvärdera och belöna någonting annat än just kvantifierbara mål, då kvalitativa mål 
i en centraliserad organisation kan antas skapa stora bedömningsproblem och orättvisor. Med 
den kvantitativa informationen är det dock lätt att göra en standardiserad och enhetlig 
bedömning av den enskilda individen och stämmer med den homogenitet som Steers et al 
(1996) anser prägla en centraliserad organisation38. 

                                                
37 Se kapitel 3.1.3 Balanserat styrkort  
38 Se kapitel 3.3.1 punkt 2 
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Ett sätt att uppnå arbetstillfredsställelse och motivation i såväl SHB som Telia är genom 
uppställandet av tydligt definierade mål samt genom att anpassa nivån på målen, så att de 
upplevs som nåbara men utmanande. Enligt målteorin39 anser Merchant och Van der Stede 
(2003) att dessa egenskaper är nödvändiga för att de anställda ska känna sig motiverade. Då 
de anställda själva utformar målen i SHB och får dessa nerskrivna i den individuella 
handlingsplanen, leder detta till att målen upplevs som tydligt definierade. Efter diskussion 
om målens utformning mellan medarbetaren och chefen, är avsikten att målen ska kännas 
både utmanande men nåbara. I Telia däremot går det att spåra individer med bristande 
motivation, då de mål som är satta centralt visserligen är kvantifierbara och därmed tydligt 
definierade, men kan i vissa fall upplevas som svåruppnåeliga. Det kan dock tänkas att 
avsikten från centralt håll är att målen ska vara utmanande och ibland även lite mer än 
utmanande, just för att bonus inte ska utfalla varje kvartal. Bonussystemets motiverande 
egenskaper kan försvagas om det varje kvartal blir bonusutfall, då det efter ett tag inte längre 
ses som en belöning. Det kan tänkas att det är ett medvetet agerande att sätta en nivå på målen 
som gör att inte alla når upp till bonusnivåerna.  
 
Då medarbetaren har stor möjlighet att påverka sina mål, vilket är fallet i SHB, leder detta 
enligt Steers och Porter (1991) till att målen i väldigt stor utsträckning accepteras samt enligt 
Vrooms (1964) resonemang även till en ökad arbetstillfredsställelse40 . Då den anställdes 
möjligheter att påverka målen i Telia är små skulle viljan att uppnå dessa, i alla fall ur ett 
teoretiskt perspektiv, kunna vara mindre. För att en säljare i Telia ska vilja sälja så pass 
många artiklar som budget förespråkar krävs således något annat som motiverar än det 
faktiska försäljningsmålet. Föga överraskande är det pengar som styr och vid uppfyllelse av 
uppställda försäljningsmål utfaller en viss monetär ersättning i form av bonus. Det är alltså 
inte målen i sig som motiverar i Telia, utan snarare den monetära ersättning individen 
förväntar sig att få när målen nås. Detta ligger i linje med förväntansteorin41, då Vroom 
(1964) belyser det faktum att individer blir motiverade att utföra prestationer om de kan 
förvänta sig att en belöning kommer att utfalla efter genomförd prestation. I SHB finner de 
anställda sin motivation i att nå själva målen. Den anställdes mål är primärt av kvalitativ art 
och syftar till att utveckla individen genom till exempel utbildningar som denne vill gå samt 
kompetens- och kapacitetshöjande åtgärder, vilka i förlängningen kan komma att gynna såväl 
individen som företaget. Vid måluppfyllelse kan den anställde erhålla en inre belöning i form 
av stolthet och självkänsla, samtidigt som måluppfyllelsen även kan betinga en yttre belöning 
i form av uppmärksamhet från chef, kollegor och kanske även en befordran 42 . Vidare 
återspeglas måluppfyllelse även i lönen, vilken naturligtvis är en yttre belöning som utgör en 

                                                
39 Se kapitel 3.1.2 Målteorin 
40 Se kapitel 3.1.2 Målteorin 
41 Se kapitel 3.1.2 Förväntansteorin 
42 Se kapitel 3.1.4 Inre och yttre belöningar 
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viktig del för den anställde. Det kan dock i vissa fall vara så att lönen inte utgör den primära 
moroten, utan karriär och utveckling kan ha en större motiverande effekt på individen. Varken 
i SHB eller Telia är den monetära ersättningen oviktig, däremot kan det tänkas att källan till 
motivation skiljer sig något åt mellan organisationerna.  

7.1.2 Monetära belöningar 

De monetära belöningar som SHB använder sig av är fasta löner samt resultatandelssystemet 
Oktogonen. I Telia består de monetära belöningarna av en fast lön, ett bonussystem samt 
eventuell gratifikation. Både SHB och Telia använder sig av prestationsbaserade 
belöningssystem, vilka enligt Hume (1995) syftar till att skapa korrelation mellan de 
anställdas arbetsprestationer och deras totala monetära ersättning samt att uppnå 
målkongruens43. För att uppnå denna målkongruens har SHB och Telia dock valt att använda 
sig av olika prestationsbaserade belöningssystem. SHB använder sig av såväl ett 
resultatandelssystem som en variant på ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem, medan 
Telia använder sig av ett bonussystem. I alla dessa system gör sig förväntansteorin gällande, 
då systemen för med sig att de anställda blir motiverade om de förväntar sig någon form av 
belöning efter genomförda prestationer. Vidare gäller också att individens motivation kan 
sjunka, om värdet på den utfallande belöningen understiger det förväntade värdet44. Risken 
för sjunkande motivation torde i detta avseende kunna vara stor i SHB, då de anställdas mål är 
av kvalitativ art och det inte tydligt framgår hur stor belöning som kommer att erhållas vid 
eventuell måluppfyllelse. De anställdas löner beror i mångt och mycket på kontorschefens 
subjektiva bedömningar av hur mycket en viss grad av måluppfyllelse är värd och stämmer 
därmed inte alltid överens med de anställdas uppfattningar. I Telia torde denna risk kunna 
vara liten, då de anställdas mål är av kvantitativ art och att det klart och tydligt framgår vad de 
anställda kommer att få i bonus vid måluppfyllelse.  

Bonus och lönehöjning beroende på individens prestation 

I SHB beror den anställdes lön respektive lönepåslag på dennes prestationer och hur mycket 
värde som denne bidrar med till organisationen, vilket enligt Hume (1995) utgör grunden för 
ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem. Löneökningen är av bestående art, vilket enligt 
Merchant och Van der Stede (2003) ofta gör belöningen mycket värdefull för den anställde, 
eftersom effekten av belöningen är varaktig. Löneökningen kan dock i viss mån strida mot 
Merchant och Van der Stedes (2003) tankar om att en belöning ska komma tillräckligt snabbt 
efter en utförd prestation för att ha en motiverande effekt. Detta då den eventuella 
löneökningen som baseras på den anställdes prestationer och grad av måluppfyllelse, sker på 
årsbasis i SHB. I SHB får en medarbetare löneförhöjning för att dennes kompetens på något 

                                                
43 Se Kapitel 3.1.4 Prestationsbaserade belöningssystem  
44 Se kapitel 3.1.2 Förväntansteorin 
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sätt blivit bättre. Banken kan på så sätt förvänta sig att den anställdes kunskap kommer att 
bidra till banken även i fortsättningen, vilket kan motivera den konstanta ”belöningen” som 
lönehöjningen utgör. Vidare utgör det kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystemet ett 
incitament för den anställde att hela tiden höja sin kompetens, vilket gynnar bankens uttalade 
strategi om att utveckla sina egna framtida ledare.    
 
I Telia är den anställdes fasta lön i mångt och mycket ett resultat av fackliga förhandlingar 
och beror således inte särskilt mycket på individens enskilda prestationer, även om 
butikschefen kan lägga förslag på eventuella lönehöjningar. Den anställdes prestationer 
återspeglas i stället i bonussystemet. Bonusen utfaller kvartalsvis och är en 
engångsutbetalning, vilken inte på något sätt är kopplad till en individs faktiska prestationer 
under varken föregående kvartal eller till de förväntade prestationerna under nästkommande 
kvartal. Således belönas en individ enbart för de prestationer och det resultat som just 
uppnåtts och ligger helt i linje med Merchant och Van der Stedes (2003) tankar om att 
belöningar ska utfalla snabbt efter utförd prestation. Anledningen till att det är en 
engångsutbetalning beror på att om en säljare presterar bra ett kvartal och därmed erhåller en 
stor bonus, behöver inte detta betyda att densamme kommer att prestera bra kvartalet efter. 
Att Telia har valt att använda sig av ett bonussystem kan säkerligen grundas i att de är en 
säljorganisation och att ett enhetligt bonussystem som premierar försäljningsvolym därav kan 
anses lämpligt. Vidare kan ledningen med enkelhet justera variablerna i systemet för att förmå 
säljarna att sälja det som ledningen vill. Bonussystemet kan också tänkas syfta till att både 
attrahera och behålla medarbetare, då det skapar förutsättningar för de anställda att erhålla bra 
monetär ersättning redan från början av sin anställning.  

Resultatandelssystem 

Oktogonen är ett resultatandelssystem som mäts på SHB:s totala lönsamhet. Då avsättningen 
till Oktogonen är lika stor för alla anställda inom SHB, upplevs Oktogonen som mycket 
rättvis och motiverande och har gett de anställda stora monetära värden. De anställda ska 
enligt rättviseteorin45 belönas i förhållande till vad de presterar, för att belöningen ska anses 
som rättvis och således ha en motiverande effekt på de anställda. Det kan därför argumenteras 
för att Oktogonen kan utgöra en mindre motiverande belöning för vissa individer, vilka anser 
att de presterar förhållandevis mer än andra inom organisationen, varvid detta även borde 
återspeglas i avsättningen till Oktogonen. Detta problem minskas dock då SHB tillämpar sig 
av ovan nämnda kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem, där olikheter i prestationsnivå 
istället återspeglas i lönen. Oktogonen syftar bland annat till att göra de anställda mer 
delaktiga och engagerade i företagets mål samt att skapa en kultur och samhörighetskänsla 

                                                
45 Se kapitel 3.1.2 Rättviseteorin 
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bland de anställda, vilket enligt Hume (1995) också är den viktigaste funktionen för ett 
resultatandelssystem.  
Vidare kan ett resultatandelssystem tänkas ha tre olika egenskaper, vilka är att attrahera, 
behålla samt motivera medarbetare. (Steers och Porter 1991) Oktogonen är ett mycket 
effektivt system för att behålla och motivera värdefull personal. De årliga avsättningar som de 
anställda erhåller skapar ett incitament till att stanna kvar inom organisationen, framförallt då 
avsättningarna historiskt sett utgjorts av stora belopp. En annan anledning till att anställda 
stannat kvar kan vara att Oktogonens avsättningar utgör ett väldigt effektivt och förmånligt 
pensionssparande. Av intervjuerna framgår dock att det är först efter att medarbetaren varit 
anställd några år och sett Oktogonen växa, som den verkar utgöra ett effektivt medel för att få 
värdefull personal att stanna kvar inom organisationen. Av samma anledning är det skäligt att 
tro att Oktogonen fungerar mindre bra för att attrahera nya medarbetare till organisationen. 
Naturligtvis är Oktogonen inte den enda orsaken till varför de anställda blir kvar inom 
organisationen, men den utgör en klart bidragande faktor. Kritik som kan riktas mot 
Oktogonen kan vara att utbetalningen ligger så pass långt fram i tiden, då utbetalningen sker 
först vid pension. Detta står i strid med en av Merchant och Van der Stedes (2003) 
framgångsfaktorer för ett framgångsrikt belöningssystem. De anser att individens prestation 
ska premieras så snabbt som möjligt efter att det önskvärda resultatet har uppnåtts, för att 
belöningen ska kunna motivera den anställde. Då utbetalningen ligger långt fram i tiden kan 
Oktogonens förmåga att motivera försämras, varvid den eftersträvade effekten att behålla 
individerna inom organisationen till viss del uteblir. En annan aspekt som kan ligga 
Oktogonen till last är om avsättningarna blir så pass stora att den fungerar för bra med att 
behålla de anställda inom organisationen. Det kan då tänkas att mindre motiverade individer 
väljer att stanna kvar inom organisationen, för att få ta del av de fortsatta avsättningarna. 
Detta trots att de inte känner sig särskilt engagerade och nöjda i sin yrkesroll, vilket mycket 
väl kan resultera i målinkongruens samt leda till ett mer eller mindre skadligt beteende för 
organisationen som helhet.  
 
Telia har ett mindre inslag av ett resultatandelssystem i bonussystemet. Varje år finns 
möjlighet att få ersättning utifrån ett ”Marie Ehrling” kriterium, vilket utgår ifrån Telias 
resultat i hela Sverige. Det kan finnas två anledningar till att denna bonus får en mindre 
motiverande effekt. För det första har de anställda i butikerna inte särskilt stor möjlighet att 
påverka det övergripande resultatet, då butikskedjan utgör en förhållandevis liten del av Telia. 
Enligt Wilson (1994) leder oförmågan att kontrollera och påverka måtten, till att belöningen 
blir mindre motiverande och får även en minskad effektivitet. För det andra kan utbetalningen 
enligt Merchant och Van der Stede (2003) eventuellt komma att bli en för liten summa för att 
utgöra en relevant och motiverande belöning. 
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7.1.3 Ickemonetära belöningar 

Gällande ickemonetära belöningar är det kontors- respektive butikschefernas ansvar att skapa 
trivsel och allmänt mervärde på arbetsplatsen. Ansvaret begränsas bara av deras respektive 
resultatansvar samt av kostnadsmedvetenheten i SHB och farfarsprincipen i Telia. De 
ickemonetära belöningar som finns att tillgå beror i båda företagen mycket på chefernas vilja 
och fantasi och kan bland annat utgöras av symboliska gåvor, friskvård samt 
personalaktiviteter. Dessa ickemonetära belöningar används i båda företagen för att visa 
uppskattning och intresse för de anställda och deras individuella och kollektiva prestationer. 
Enligt Steers och Porter (1991) kan dessa belöningar leda till att de anställda känner sig mer 
delaktiga i organisationen samt främjar beteenden som ligger i företagets intresse. Då 
ickemonetära belöningar ofta ges dagligen och mer frekvent än monetära belöningar, kan det 
tänkas att de i vissa fall kan upplevas som mer motiverande än till exempel den årliga 
avsättningen till Oktogonen. Sammanfattningsvis visar detta att det är av stor vikt att skapa 
trivsel på kontoren och butikerna samt att tillvägagångssättet är detsamma i både SHB som 
Telia. 
  
I SHB ges de anställda stora möjligheter till utbildning och arbetsrotation, vilket enligt Wilson 
(1994) är att se som belöningsformer. I SHB ses utbildning och arbetsrotation som en form av 
belöning, då de i första hand syftar till att främja individens önskade karriärväg och 
kompetensutveckling i enlighet med den utformade handlingsplanen. Tillsammans leder dessa 
till den eftersträvade personliga utvecklingen.  I Telia förekommer arbetsrotation och 
utbildning, vilka endast syftar till att gynna individens karriärutveckling i liten skala. 
Utbildning handlar primärt om rena produkt- och tjänsteutbildningar, vilka anses vara 
nödvändiga för att de anställda ska kunna göra sitt jobb. Därmed ses inte utbildningar som 
belöningar i Telia. Det finns dock en brytpunkt i utbildningsnivån, där antalet sökande 
överstiger antalet tillgängliga platser och en uttagningsprocess tar vid. Att få gå en utbildning 
som individen blir uttagen till, anses av vissa som en belöning och gäller främst chefs- och 
ledarutbildningar. 
 
I SHB återfinns tre tydliga hierarkiska nivåer och eventuellt går det att spåra ytterligare några 
nivåer inom dessa. Således kan alla anställdas karriärvägar inte peka uppåt. Istället återfinns 
tre olika typer av karriärmål inom SHB. För att nå dessa mål tas de individuella karriärstegen 
ofta i horisontell riktning. En anställd kan sikta på att bli antingen generalist, specialist eller 
chef och väljer således helt själv vilket av dessa tre alternativ som är det mest lämpliga. Det 
sistnämnda är det som pekar mest uppåt.  Möjligheten att välja olika karriärvägar torde kunna 
tilltala flertalet individer, då denna flexibilitet och möjlighet till att påverka sin utveckling kan 
upplevas som motiverande (Merchant och Van der Stede 2003). Av respondenterna framgår 
det tydligt att inget av de tre alternativen anses bättre än de andra och uppmuntras i lika stor 
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utsträckning av banken. Då någon statusskillnad inte kan påvisas görs det vidare troligt att 
individerna delar en gemensam värdegrund, där alla tre vägar värderas lika. Detta stöds av 
vissa respondenters uttalanden om att så är fallet. Medarbetarna kan således verkligen välja 
fritt vilken av vägarna de vill gå. Det är dock svårt att skapa en generell bild av hur en normal 
karriärväg ser ut i SHB. Detta då rörligheten gör att det kan finnas många olika vägar för att 
nå samma mål. När det sedan finns tre olika typer av karriärmål blir det inte lättare. Att detta 
är ett problem är dock inte säkert, utan beror på hur den anställde uppfattar en befordring i 
termer av värde. Detta ligger i linje med förväntansteorin46, då den förväntade belöningen 
enligt denna teori måste uppfattas som värdefull för att den ska motivera den anställde.  
 
I Telia arbetas det för att alla i butiken ska behärska hela butikens sortiment och på så sätt bli 
generalister. Detta skulle kunna vara för att alla anställda ska kunna bli lika bra säljare och 
därmed kunna utvärderas efter ett enhetligt bonussystem. Varje anställd har ett eget 
ansvarsområde, vilket innebär att de har ansvar för att lära ut och informera övriga 
medarbetare när något nytt tillkommer inom deras produktområde. Det har heller inte kunnat 
påvisas att det föreligger någon direkt statusskillnad områdena emellan, varvid 
områdesrotation heller inte är vanligt förekommande. Gällande de anställdas karriärvägar går 
det tydligt att se fastställda normer. En säljare i butik avancerar normalt efter några år till 
kundtjänst, varvid nästa steg är butikschef alternativt företagssäljare placerad centralt. En 
karriärväg för en butiksanställd sker således inom Telias säljkanal och innefattar inte så 
många olika alternativ.  

7.1.4 Individuella/Kollektiva belöningar 

I såväl SHB som Telia anses att det bör finnas utrymme för både individuella och kollektiva 
belöningar och att det krävs en balanserad mix av båda för att alla anställda ska känna att de 
är delaktiga i kontorets och butikens framgångar samt för att kunna uppmärksamma 
individuella prestationer på ett bra sätt. Detta ligger i linje med Svensson och Wilhelmsons 
(1989) resonemang, då de anser att om individuella belöningar ges alltför stort utrymme i 
förhållande till kollektiva belöningar föreligger stor risk för att konflikter uppstår samt att 
företaget går miste om eventuella samordningsvinster. Om förhållandet är det omvända är 
istället risken stor att företaget inte tar tillvara på den enskilde individens kompetens på bästa 
sätt. Ett belöningssystem måste därför omfatta både individuella och kollektiva belöningar, 
för att kunna anses vara effektivt och för att målkongruens ska kunna uppnås. (Ibid) 
 
De anställdas lön i SHB utgörs uteslutande av individuella belöningar och är ett resultat av 
individernas måluppfyllelse utifrån handlingsplanen. Då den anställdes lön beror på 
kontorschefens subjektiva bedömning av hur mycket en viss grad av måluppfyllelse är värd 

                                                
46 Se kapitel 3.1.2 Förväntansteorin 
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för organisationen skulle det kunna argumenteras för att det finns en risk att de anställda inte 
känner att de belönas på ett rättvist sätt gentemot sina kollegor. Om den anställde anser att den 
lön som erhålls är för låg och inte speglar dennes prestationer på ett rättvist sätt, kan detta 
således enligt rättviseteorin47 leda till en lägre motivation. Flertalet av respondenterna i SHB 
kan mycket väl tänka sig att det finns löneskillnader mellan kontor, vilket är ett direkt resultat 
av chefers varierande subjektiva bedömningar. Dock känner ingen av respondenterna att detta 
i dagsläget upplevs som ett problem, varvid funderingen på huruvida detta kan leda till 
minskad motivation inte är aktuell. Däremot kan det kanske bli aktuellt ifall stora skillnader 
skulle komma att uppdagas. Tanken med det kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystemet 
som SHB använder sig av är dock att lönerna ska bli så rättvisa som möjligt, då de beror på de 
anställdas prestationer och grad av måluppfyllelse.  
 
För att öka värdet på de individuella ersättningarna ges de anställda i SHB möjlighet till ett 
byte, där löneökningar kan omvandlas till ickemonetära belöningar i form av en extra ledig 
dag, hemhjälp eller tjänstebil. Denna möjlighet ligger i linje med Merchant och Van der 
Stedes (2003) tankar om att ett belöningssystem ska vara flexibelt och skapa värde för alla det 
berör. Det som talar emot att dessa substitut till lön skapar flexibilitet och värde för de 
anställda i SHB, är att antalet valbara alternativ är för få. Vidare utnyttjar de anställda sällan 
denna möjlighet, vilket antagligen inte beror på ointresse från de anställda, utan på det 
begränsade urvalet. Skulle alternativen vara fler skulle medarbetarna förmodligen utnyttja 
denna belöningsform mer frekvent, vilket antagligen skulle ha en positiv inverkan på de 
anställdas motivation. De kollektiva belöningarna som återfinns i SHB utgörs i princip bara 
av de ickemonetära trivsel- och mervärdeskapande åtgärder som kontorschefen har till sitt 
förfogande samt Oktogonen. Syftena med dessa två typer av kollektiva belöningar är dock 
olika. De förstnämnda motiverar på daglig och lokal basis, medan Oktogonen fungerar som en 
långsiktig motivationskälla och gäller över hela organisationen. Enligt Lawler (1990) syftar 
kollektiva belöningar, likt Oktogonen som riktar sig mot samtliga individer inom ett företag, 
till att integrera företaget.  
 
I Telia kan den anställdes lön bero på både individuella och kollektiva prestationer. Detta då 
de anställda inom Telia har möjligheten att välja mellan individuell och gruppbaserad bonus. 
Om den anställde väljer individuell bonus ges möjligheten att tjäna mer än gruppbaserad 
bonus, under förutsättning att individen presterar bättre än gruppen. Flertalet anställda i Telia 
anser dock att vinningen i att vara en bättre säljare än de övriga i butiken i många fall är för 
liten, då den individuella bonusen inte blir särskilt mycket större än den gruppbaserade. Enligt 
rättviseteorin48 anser Steers och Porter (1991) att detta leder till att motiverade och hårt 

                                                
47 Se kapitel 3.1.2 Rättviseteorin 
48 Se kapitel 3.1.2 Rättviseteorin 
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arbetande individer istället väljer att minska sin arbetsinsats, då de inte känner att de belönas 
för denna på ett rättvist sätt jämfört med övriga medarbetare. Möjligheten att välja individuell 
eller gruppbaserad bonus har för avsikt att motverka dessa känslor om orättvisa, men kanske 
borde systemet i Telia modifieras genom att till exempel taket för den maximala individuella 
bonusen höjs. Detta skulle förmodligen motivera högpresterande individer att göra sitt 
yttersta, då de skulle kunna tjäna mer på det. De effekter som kan förväntas vid val av 
kollektiv bonus är enligt Persson (1994) en minskad konkurrens bland de anställda, men 
samtidigt en ökad social kontroll. En ökad social kontroll innebär att de anställda hjälper 
varandra samtidigt som de ser till att ingen är en ”free-rider”. Vidare så utgörs de kollektiva 
belöningarna som återfinns i Telia av de ickemonetära trivsel- och mervärdeskapande åtgärder 
som butikschefen har till sitt förfogande. 

7.2 Decentraliseringsgradens påverkan på belöningssystemen 

 
Av ovanstående resonemang framgår hur SHB och Telia använder sig av monetära och 
ickemonetära belöningar samt av individuella och kollektiva belöningar. Vidare framgår det 
till viss del varför belöningssystemen ser ut som de gör samt huruvida de är effektiva i de 
olika organisationerna. Om belöningssystemens utformning kan bero på organisationernas 
grad av decentralisering kommer att utredas nedan. 
 
De ersättningar och belöningar som förekommer i SHB och Telia delas upp i monetära, 
ickemonetära, individuella samt kollektiva belöningar, varvid de analyseras ur ett 
decentraliseringsgradsperspektiv.    

7.2.1 Monetära belöningar 

De monetära belöningar som återfinns i SHB och Telia kommer att analyseras utifrån de tre 
prestationsbaserade belöningssystemen, vilka är kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem 
bonussystem samt resultatandelssystem.  

Kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem  

SHB har ett kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystem. Om detta beror på att organisationen 
är decentraliserad eller om det beror på något annat kan vara svårt att svara på. Däremot har 
det tidigare nämnts att en decentralisering medför färre hierarkiska nivåer49 inom ett företag 
och således även att behovet av mellanchefer och personer med formellt uttalade titlar 
minskar. Det kan ofta vara lättare att motivera en högre lön till en individ med en hög titel, då 
titeln ofta ska bedyra hög kompetens och högt kunskapsbidrag till företaget. Då den 

                                                
49 Se kapitel 3.3.2 Färre hierarkiska nivåer 
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decentraliserade organisationen har få titlar kan det därmed vara svårare att motivera en högre 
lön för de anställda, trots att vissa bidrar väldigt mycket till företaget. Vid införandet av ett 
kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem kan företaget motivera löner som speglar 
individens faktiska kunskaper och erfarenheter. Detta då lönen sätts utifrån det värde som den 
anställde anses kunna bidra med till organisationen. I SHB där antalet hierarkiska nivåer och 
titlar är mycket få, föreligger ett dylikt synsätt. Lönenivåerna sägs vara ett direkt resultat av 
huruvida individerna nått sina individuella mål och således ökat sina kunskaper, vilka 
förväntas komma organisationen till gagn.  
 
Vidare framgår det att decentralisering medför utvecklings- och kreativitetsfördelar50, där 
handlingsfrihet gällande till exempel innovation, kreativitet och idéutveckling samt stora 
möjligheter till utbildning och arbetsrotation ingår. Om de anställda i en decentraliserad 
organisation stimuleras till att dela med sig av förslag och åsikter samt kreativa idéer på 
förbättringar kan det i förlängningen resultera i en mer effektiv och konkurrenskraftig 
organisation. För att de anställda ska stimuleras till detta kan det göras troligt att någon form 
av ekonomiska incitament är lämpliga. Frågan har tidigare ställts om det kan vara rimligt att 
tro att ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem skulle kunna föra med sig denna 
stimulering för den anställde51. I SHB återfinns denna typ av ekonomiska incitament i och 
med att den anställdes förslag, åsikter och ambitioner framkommer i PLUS-samtalen samt i 
den individuella handlingsplan som ligger till grund för dennes lön. Den anställde i SHB kan 
till exempel initiera ett innovativt projekt som denne även ansvarar för, vilket antas kommer 
att gynna organisationen. Vid genomförande av projektet premieras den anställde via lönen, 
dels då måluppfyllelse uppnåtts och dels för det värde projektet haft för organisationen.  
 
I en centraliserad organisation, med många hierarkiska nivåer och titlar, ges de anställda inte 
samma möjligheter till utvecklings- och kreativitetsfördelar, då organisationen präglas av 
standardisering, rutin, samt strikt styrande direktiv från de högre hierarkiska nivåerna. Vidare 
präglas kulturen av den centrala styrningen och de lokala enheterna förväntas följa de centralt 
fastställda direktiven, i vissa fall utan att ifrågasätta direktiven eller föreslå förändringar. Ett 
illustrerande exempel från Telia kan vara de rosa kampanjtröjorna som alla anställda var 
tvungna att ha, även om vissa anställda kände sig mycket obekväma i dessa. Trots 
påtryckningar från flera butikschefer och anställda ändrades inte det centralt fastställda 
beslutet. För att ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem som är byggt på godtyckliga 
bedömningar och värderingar ska fungera, är det nödvändigt att den person som sätter lön 
respektive löneökningar har en tät kontakt med de anställda som ska utvärderas samt god 
kännedom om dessa personer. Det är också viktigt att organisationen har ett väl utformat 

                                                
50 Se kapitel 3.3.2 Utvecklings- och kreativitetsfördelar 
51 Ibid 
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system för hur utvärderingen ska kunna göras på ett effektivt och rättvist sätt (Hume 1995). 
En person som är centralt placerad i en större organisation kan knappast ha denna kännedom, 
då det handlar om ett stort antal individer. Vidare krävs då att den lokala chefen ges den 
autonomi som är nödvändig för att kunna sätta lön och löneökningar på egen hand. Båda 
dessa förutsättningar ges i den decentraliserade organisationen, vilket gör att det fungerar 
väldigt bra. För att detta förfarande även ska fungera i en centraliserad organisation krävs att 
de lokala cheferna ges en större autonomi. Då kan även de utvärdera sina anställda och sätta 
deras löner. Förskjutningen av ansvar ner på lokal chef gör dock den centraliserade 
organisationen per definition till en mer decentraliserad organisation.  
 
Ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem kan således anses passa en decentraliserad 
organisation samt leda till att en individs lön och löneökning beror dels på dennes faktiska 
prestationer, dels på det värde individen antas bidra med till organisationen genom till 
exempel sitt kunnande och sin kreativitet. Vidare borde den decentraliserade organisationen 
kunna bibehålla ”rätt” lönenivå trots frånvaron av hierarkiska nivåer och titlar. Detta under 
förutsättning att organisationen anser sig ha möjlighet att korrekt värdera en anställds kunskap 
och bidrag till organisationen. Om värderingen blir felaktig, vilket förövrigt torde vara svårt 
att veta, kan det säkerligen leda till att de anställda känner sig orättvist behandlade 52 . 
Utvärderingen av måluppfyllelsen mellan två individer vars mål är av kvalitativ art sker med 
subjektiva bedömningar och en jämförelse av löneökningar mellan dessa två kan därmed bli 
svår att göra, varvid ett ifrågasättande av löneökningarnas rättvisa kan bli aktuell.  

Bonussystem 

I Telia speglar inte grundlönen individens prestationer och kunskap. I stället måste den 
anställde motiveras till att utföra goda prestationer på något annat sätt, varför ett bonussystem 
har valts. Att Telia har valt att införa ett bonussystem kan säkerligen bero på att de är en 
säljorganisation och att ett enhetligt bonussystem som premierar försäljningsvolym, därmed 
kan anses som lämpligt. Kan anledningen till Telias val även spåras i organisationens grad av 
decentralisering? Steers et al (1996) menar bland annat att ett mer enhetligt utformat 
belöningssystem är lämpligt i en centraliserad organisation samt att det bör vara utformat 
centralt. Det har tidigare nämnts att decentralisering medför ökat ansvar och autonomi 
angående mål53. I Telia har de anställda inte möjlighet att påverka de mål som bonussystemet 
omfattas av, utan målen sätts uteslutande från centralt håll och är lika satta för alla. Ett bra 
utformat bonussystem präglas av att det tydligt framgår vilka prestationsmål som ska uppnås 
samt att målen ofta är uttryckta i kvantitativa mått (Hume 1995). Ett bonussystem är lätt 
anpassningsbart efter de mål och prestationer som prioriteras centralt. Detta gör det troligt att 

                                                
52 Se kapitel 3.1.2 Rättviseteorin 
53 Se kapitel 3.3.2 Ökat ansvar och autonomi angående mål 
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ett bonussystem skulle vara lämpligt i en centraliserad organisation. Det kan även dras en 
parallell med de tankar Steers et al (1996) har gällande lämpligheten med ett status- och 
symbolinfluerat belöningssystem i en centraliserad organisation 54 . Om en anställds 
individuella bonus blir större än kollegornas är det lätt att se hur synliggörandet av detta 
bonusutfall kan ha en statusgivande verkan, varför ett öppet och tydligt bonussystem 
förefaller som lämpligt i en likt Telia centraliserad organisation.  
 
Steers et al (1996) anser att ett belöningssystem i en decentraliserad organisation bör utformas 
på lokal nivå. I SHB formuleras målen på lokal nivå, är individanpassade samt av kvalitativ 
art, varvid målen inte är lämpliga att utvärdera på central nivå. Detta då det troligen skulle 
leda till feltolkningar och orättvisor. Vidare kan det argumenteras för att ett bonussystem som 
premierar volym inte passar i en organisation som inte har volym som mål, utan lönsamhet.  
Av dessa anledningar är ett centralt styrt bonussystem mindre lämpligt för SHB. Därmed inte 
sagt att ett bonussystem inte går att använda i decentraliserade organisationer. Det kan tänkas 
att ett bonussystem skulle kunna passa i en relativt decentraliserad organisation, där fokus 
ligger på volym av något slag och där de enskilda individerna inte har samma möjligheter till 
påverkan på målens utformning som i SHB. I de fall de anställda i en decentraliserad 
organisation faktiskt har möjlighet att påverka sina mål, bör belöningssystemet istället vara av 
mer flexibel art och individuellt anpassningsbart. Exempel på detta skulle kunna vara 
cafeteriamodellen55  alternativt det kunskaps- och bidragsrelaterade lönesystemet56. 
 
Då både mål och belöningar är utformade på lokal nivå i SHB och på central nivå i Telia, görs 
det troligt att den frågeställning som ställts tidigare gällande platsen för mål och belöningars 
utformning57 kan vara korrekt. Frågan är om detta är en slump eller om det är något som kan 
styrkas som generellt och allmängiltigt? Teorierna som frågeställningen grundar sig på är från 
två olika forskare, där sammanslagningen av deras resultat bildar denna fråga. Det verkar 
dock inte helt orimligt att det kan stämma, då det ligger helt i linje med övriga antaganden om 
vad som är typiskt och karakteristiskt för en decentraliserad och centraliserad organisation. 
Slutsatsen blir således att både mål och belöningssystem med fördel utformas på en och 
samma plats i organisationen, oavsett organisationsform. Den stora vinningen i ett dylikt 
förfarande blir att då belöningssystemen utformas på samma plats som målen, minskas risken 
för målinkongruens. Detta då belöningarna kan anpassas direkt efter vilka mål som är satta.       
 

                                                
54 Se kapitel 3.3.1 punkt 3 
55 Se kapitel 3.1.6 Cafeteriamodellen 
56 Se kapitel 3.1.4 Kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem 
57 Se kapitel 3.3.2 Ökat ansvar angående autonomi och mål 
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Resultatandelssystem 

SHB har ett resultatandelssystem. Går det utifrån detta att dra parallellen till att ett 
resultatandelssystem skulle passa i en decentraliserad organisation? Förmodligen gör det inte 
det, men det har tidigare nämnts att en decentralisering ofta leder till delegering av ansvar 
och uppdelning av enheter58, vilket i sin tur kan resultera i suboptimering. Vidare har det 
även nämnts att decentralisering kan medföra en ökad risk för avknoppning och avhopp59 i 
och med den stora möjligheten till utbildning och kompetensutveckling som ges i en 
decentraliserad organisation.  För att komma tillrätta med problem som suboptimering samt 
ett bristande engagemang i organisationens övergripande mål och samhörighetskänsla inom 
företaget förespråkar Hume (1995) införandet av ett resultatandelssystem. När de anställda får 
ta del av företagets totala resultat blir de mer delaktiga och engagerade i företagets 
övergripande mål samt känner en starkare samhörighetskänsla med företaget, vilket även ökar 
värdet av att vara kvar som anställda i företaget (Ibid). Detta är dock under förutsättning att 
resultatandelen är så pass stor, att den enligt Merchant och Van der Stedes (2003) 
framgångsfaktorer utgör en tillräckligt stor skillnad samt relevans för individen för att ha 
önskvärd effekt. I SHB verkar Oktogonen ha fyllt en liknande roll, då det framgår av 
intervjuerna att den bidragit till en stark kultur och ”vi-känsla”. Denna samhörighetskänsla 
präglar samtliga kontor och torde därmed minska risken för suboptimering. Då Oktogonens 
avsättningar historiskt sett varit mycket förmånliga för de anställda i SHB har detta troligen 
resulterat i att enheterna arbetat mot samma mål, varvid förutsättningarna för samarbete över 
enhetsgränserna har gynnats. Vidare har personalomsättningen historiskt sett varit mycket låg. 
Huruvida detta är en effekt av Oktogonen är svårt att säga, men den kan i alla fall anses ha 
varit en bidragande faktor. Det som inte framgår av denna uppsats är om det är just på grund 
avsättningarnas väldiga storlek till Oktogonens som personalomsättningen varit så låg.  
 
Då Telia inte har ett resultatandelssystem är det dock inte sagt att en centraliserad 
organisation inte skulle kunna ha ett dylikt system. En känsla av ökad samhörighet kan 
säkerligen vara på sin plats även i en centraliserad organisation, men just 
suboptimeringsproblematiken samt risken för avknoppning och avhopp i en decentraliserad 
organisation kan således utgöra relevanta anledningar för införandet av just ett 
resultatandelssystem i en decentraliserad organisation.  Resonemanget leder således till en 
stärkt uppfattning att just ett resultatandelssystem passar väl för en decentraliserad 
organisation. 

                                                
58 Se kapitel 3.3.2 Delegering av ansvar, uppdelning av enheter samt resultatansvar 
59 Se kapitel 3.3.2 Risk för avknoppning och avhopp 
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7.2.2 Ickemonetära belöningar 

Som ett led i utformningen av ett flexibelt belöningssystem kan utbildning och arbetsrotation 
spela en viss roll. Då de anställda i SHB och Telia motiveras av olika saker kan olika 
utbildningsprogram och arbetsrotation öka valmöjligheterna och flexibiliteten i 
belöningssystemet, vilket enligt Wilson (1994) kan leda till att chefer får fler medel att 
motivera sina anställda med.  
 
I SHB ges stora möjligheter till utbildning och arbetsrotation. Om detta är ett resultat av att 
banken till exempel verkar i en bransch där det krävs mycket kunskapsutveckling eller om det 
är för att organisationen är väldigt decentraliserad är inte säkert. Kanske är det ett resultat av 
båda? Södergren (1992) anser att en decentralisering för med sig utvecklings- eller 
kreativitetsfördelar 60 , där de anställda ges mycket utrymme för utbildning och 
arbetsrotation. Då det tidigare nämnts att den anställdes kompetens kan tänkas öka i en 
snabbare takt i en decentraliserad organisation än i en centraliserad organisation, kan det 
argumenteras för att detta skulle kunna motivera en högre löneökningskurva i en 
decentraliserad organisation61. Medarbetarna i SHB kan ha utbildningar som mål nerskrivna i 
sina handlingsplaner och ligger i linje med deras långsiktigt uttalade karriärmål. En 
genomförd utbildning leder till måluppfyllelse enligt handlingsplanen samtidigt som det för 
individen närmare ett mer långsiktigt mål, vilket då kan vara ett steg i karriären. Denna 
måluppfyllelse avspeglas som redan tidigare nämnts i den anställdes lön, då den nya 
kunskapen förväntas att generera värde till organisationen i framtiden. Om den anställde i 
SHB har höga ambitioner och ständigt utvecklas kunskapsmässigt, skulle det teoretiskt sett 
kunna innebära att dennes löneökningskurva skulle bli väldigt brant.  
 
I Telia ges de anställda relativt små möjligheter till utbildning och arbetsrotation i syfte att 
främja den anställdes karriärväg, och de utbildningar som ges återspeglas inte i lönen. Vidare 
har det också tidigare nämnts att utbildningar i Telia inte ses som belöningar, i alla fall inte 
förrän det är frågan om de attraktiva chefsutbildningarna. Det hörs dock röster som gör 
gällande att även dessa inte är att se som belöning. Däremot kan det mycket väl vara så att 
vissa utbildningar hjälper individen att fungera som en bättre och effektivare säljare, vilket då 
tar sig uttryck i bonussystemet. I denna aspekt verkar dock Telia inte representera urtypen av 
en centraliserad organisation. Att utbildning och kompetensutveckling inte återspeglas i lönen 
på lokal nivå får ses som ett speciellt attribut för Telia, vilket kanske grundar sig i att de är en 
säljorganisation. Enligt Södergren (1992) stämmer det dock att den anställde i en centraliserad 
organisation generellt sett tar del av färre antal utbildningar jämfört med den anställde i en 
decentraliserad organisation. Om detta antagande accepteras samt att ett kunskaps och 

                                                
60 Se kapitel 3.3.2 Utvecklings- eller kreativitetsfördelar 
61 Ibid 
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bidragsrelaterat lönesystem föreligger kan följande slutsats dras. Om den anställde i den 
decentraliserade organisationen tar till vara på de möjligheter som ges till 
kunskapsutveckling, kan det göras troligt att dennes löneökningskurva faktiskt kommer att bli 
brantare än löneökningskurvan för en anställd i en centraliserad organisation. Detta då 
medarbetaren i den centraliserade organisationen inte ges möjlighet att ta del av en lika stor 
del utbildningar som sedermera kan komma att återspeglas i lönen. Det är däremot inte sagt 
att individen i den centraliserade organisationen tjänar mindre, då denne kan erhålla andra 
typer av prestationsbaserade belöningar i form av till exempel bonus. En bonus är dock ofta 
knuten till periodmässiga prestationer, till exempel kvartalsvis i Telia, och är således inte av 
bestående art på samma sätt som lönen är.  
 
Om utbildning däremot ska ses som en belöning i sig kan det dock te sig annorlunda. Det kan 
då istället argumenteras för att den anställde i en decentraliserad organisation skulle kunna 
vara nöjd med en lägre lön, då utbildningen i sig kompenserar för den lägre lönen. Detta torde 
dock till stor del bero på individen själv och dennes förväntningar på vad arbetet ska leda till 
samt vilka dennes ambitioner är.  
 
Av intervjuerna på SHB framgår att det som gör banken till en attraktiv arbetsplats, är bland 
annat de stora möjligheterna till utveckling och karriär samt att individerna får stort förtroende 
att ta egna beslut. Om personer söker sig till SHB på grund av detta eller om det är intresset 
för att arbeta inom banksektorn som lockar, är svårt att svara på. En decentralisering medför 
som tidigare nämnts enligt Södergren (1992) personalrekryteringsfördelar, genom de 
organisatoriska fördelar den decentraliserade organisationen ger den anställde i form av mer 
ansvar och utvecklingsmöjligheter62. Det kan därför argumenteras för att den centraliserade 
organisationen behöver kompensera för sin jämfört minskade attraktionskraft. Detta torde 
kunna ske genom olika monetära attraktionsvariabler, för att bli en jämförbart attraktiv 
arbetsgivare. Telia har ett bonussystem, där de anställda ges möjligheter att tjäna bra redan 
från början av sin anställning om de presterar bra. Telia har antagligen valt detta system för att 
de är en säljorganisation, men de kan däremot även ha försökt att utforma ett attraktivt och 
förmånligt system, för att kunna attrahera ny personal, som annars skulle ha gått till en 
decentraliserad konkurrent. Detta är naturligtvis mycket svårt att påstå, men funderingen 
kvarstår. Sammanfattningsvis kan det antas att den centraliserade organisationen behöver 
erbjuda någon form av mervärde, för att i alla fall ur ett teoretiskt perspektiv kunna utgöra ett 
lika attraktivt alternativ som den decentraliserade organisationen för en arbetssökande.  
 
Om ansvar däremot är att se som belöning i den decentraliserade organisationen kan det 
istället argumenteras för att den anställde kan acceptera en lägre lön, då den stora autonomin 

                                                
62 Se kapitel 3.3.2 Personalrekryteringsfördelar 
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kompenserar för den lägre lönen. Huruvida detta påstående är riktigt, är svårt att svara på. Det 
är säkerligen olika från organisation till organisation och individ till individ, varvid någon 
generell slutsats utifrån detta inte kan dras.  
 
I SHB är det svårt att skapa en generell bild av hur en normal karriärväg ser ut. En anställd 
kan sikta på att bli antingen generalist, specialist eller chef och väljer helt själv vilket av dessa 
tre alternativ som är det mest lämpliga. Av respondenterna framgår det tydligt att inget av de 
tre alternativen anses bättre än de andra och uppmuntras i lika stor utsträckning av banken. 
Vilket tidigare behandlats leder en decentralisering enligt Södergren (1992) till diffusa 
karriärvägar 63 . Då en befordran ofta inte resulterar i en ny och bättre titel i en 
decentraliserad organisation, kan det vara förbryllande och skapa attitydproblem till vilken 
status en befordran egentligen ger (Södergren 1992). Dessa diffusa karriärvägar återfinns även 
i SHB, då vägarna till de tre karriärmålen kan vara högst varierande. Två anställda med 
samma karriärmål kan därmed gå olika vägar för att nå detta mål. I SHB är detta dock inte ett 
stort problem, då den anställdes långsiktiga karriärmål samt vägen dit är definierad i 
individens handlingsplan. Således blir det väldigt tydligt för individen, vilket steg i karriären 
som blir det nästa samt varför detta steg ska tas. Då olika individer med samma långsiktiga 
karriärmål kan ha olika vägar att nå dessa mål, tillämpas det kunskaps- och bidragsrelaterade 
lönesystemet med fördel. Ur lönesynpunkt spelar det då mindre roll vilket steg som tas, utan 
det viktiga och således lönegrundande, är att ett steg tas. Av denna anledning skapas 
möjligheter för olika individer att faktiskt ha olika karriärvägar, utan att problematiken 
gällande vilken status en befordran ger uppstår. Då alla vägar uppmuntras lika mycket av 
SHB och där samtliga karriärmål i princip är lika statusfyllda, kan det vidare antas att banken 
har lyckats med att förmedla en gemensam värdegrund till alla anställda. Denna anlades 
troligen vid den stora omorganisationen 1971 och har utvecklats sedan dess. 
 
Även om de olika karriärmålen ses som lika statusfyllda i SHB, återfinns synen att det till 
exempel är lite finare att arbeta på företagssidan jämfört med privatsidan. Detta då de flesta 
anställda går från privatsidan till företagssidan, inte tvärtom. Vidare har det också 
framkommit att aktiehandel och kapitalplacering anses som lite mer statusfyllt. I SHB finns 
således tendenser till ett internt hierarkisystem, vars betoning och utnyttjande får anses som 
relativt blygsamt. Frågan huruvida behovet av ett internt hierarkisystem finns i en 
decentraliserad organisation har tidigare ställts64.  I vissa decentraliserade organisationer kan 
behovet av ett internt hierarkisystem säkerligen vara stort. Detta om organisationen har ett 
kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem, vilket inte fungerar alternativt att de anställda 
känner att deras kompetens och relevans för företaget inte kan komma fram på annat sätt. 

                                                
63 Se kapitel 3.3.2 Diffusa karriärvägar 
64 Se kapitel 3.3.2 Diffusa karriärvägar 
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Således görs det troligt att en gemensam värdegrund är lämplig för att en titelbefriad och 
decentraliserad organisation ska kunna fungera och vara effektiv. Vid frånvaron av en dylik 
värdegrund kan ett internt hierarkisystem istället vara lämpligt för att motivera en viss lön 
samt tydligare visa vad som är mer eller mindre statusfyllt.  

7.2.3 Individuella samt Kollektiva belöningar 

Användandet av en mix av individuella och kollektiva belöningar förespråkas av såväl teori 
som respondenter i de båda organisationerna. Hur denna mix tar sig uttryck i SHB respektive 
Telia är tidigare behandlat. På frågan om det är mer fördelaktigt att använda sig av 
individuella eller kollektiva belöningar i en decentraliserad eller centraliserad organisation 
kan flera olika resonemang göra sig hörda och ett entydigt svar kan verka svårt att ge.  
 
Enligt Södergren (1992) medför en decentralisering delegering av ansvar, uppdelade 
enheter samt resultatansvar, vilket i vissa fall kan leda till suboptimering. Tidigare i 
uppsatsen har det uppmärksammats att just ett resultatandelssystem eventuellt kan stävja 
suboptimeringsproblematiken och således passa en decentraliserad organisation65. Då SHB är 
en väldigt decentraliserad organisation med många separerade enheter, kan detta därmed vara 
ett argument till varför de har resultatandelssystemet Oktogonen. Detta då den vilken syftar 
till att ena organisationen och skapa helheter över enhetsgränserna. Därmed är det inte sagt att 
det bara är ett resultatandelssystem som verkar vara lämpligt, utan det kan även argumenteras 
för att kollektiva belöningar som helhet fyller en relevant funktion i en decentraliserad 
organisation. Alla kollektiva belöningar, oavsett om de tillför ett större eller mindre värde för 
de anställda, syftar nämligen till att stärka samhörigheten och skapa en gemensam ”vi känsla”. 
I en centraliserad organisation fyller de kollektiva belöningarna samma funktion, även om de 
inte behöver överbrygga några enhetsgränser och minska någon suboptimeringsproblematik. 
Kollektiva belöningar kan således anses vara av stort värde i såväl den decentraliserade som 
den centraliserade organisationen.  
 
SHB tillämpar som tidigare nämnts individuella substitut till löneökningar i form av 
ickemonetära belöningar. Dessa substitut omfattas av en extra ledig dag, hemhjälp samt 
tjänstebil. Ambitionen från SHB:s sida är att skapa ett flexibelt och anpassningsbart 
belöningssystem, då de anställda ofta har olika preferenser och motiveras av olika saker. 
Steers et al (1996) menar att ett flexibelt belöningssystem i många fall kan passa en öppen och 
deltagande organisation, där de anställda har möjlighet att kunna påverka och ta eget ansvar. 
Ett belöningssystem som ger stor flexibilitet är den mycket individanpassade 
cafeteriamodellen66. Ambitionen med modellen är att varje individ erhåller de belöningar eller 

                                                
65Se kapitel 3.3.2 Delegering av ansvar, uppdelning av enheter samt resultatansvar 
66 Se kapitel 3.1.6 Cafeteriamodellen 
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förmåner som skapar mest värde och motivation just för denne. För att cafeteriamodellen ska 
anses vara effektiv krävs dock att det valbara antalet alternativ är fler än de tre SHB erbjuder. 
Av ovanstående resonemang kan det därför göras troligt att cafeteriamodellen genom sin 
flexibilitet är lämplig i den decentraliserade organisationen. Vidare kan det argumenteras för 
att cafeteriamodellen även kan vara lämplig i en, likt Telia, centraliserad organisation, då även 
individer i den centraliserade organisationen motiveras av olika saker. Det som talar emot 
detta är Steers et als (1996) tankar om att ett belöningssystem i en centraliserad organisation 
bör utformas på ett enhetligt sätt genom hela organisationen. Avsaknaden av möjlighet till 
påverkan och flexibilitet i den centraliserade organisationen skulle därmed göra den flexibla 
cafeteriamodellen mindre lämplig.  
 
De anställdas löner i SHB är ett resultat av individuell måluppfyllelse. Vidare ges individen 
och dess individuella prestationer stort utrymme, vilket är representativt för en decentraliserad 
organisation. Svensson och Wilhelmsons (1989) påpekar att om individuella belöningar ges 
för stort utrymme i förhållande till kollektiva belöningar i en organisation föreligger stor risk 
för att konflikter uppstår samt att företaget går miste om eventuella samordningsvinster. Om 
förhållandet är det omvända är istället risken stor att företaget inte tar tillvara på den enskilde 
individens kompetens på bästa sätt. (Ibid) Av ovanstående resonemang skulle det därmed 
kunna argumenteras för att SHB valt att till stor del använda sig av individuella monetära 
belöningar, då de vill ta tillvara på den enskilde individens kompetens på bästa sätt. De 
anställda i Telia har möjligheten att välja om deras bonus ska vara ett resultat av individuella 
eller kollektiva prestationer. Om medarbetarna i en butik väljer individuell bonus, kan risken 
enligt Svensson och Wilhelmson (1989) således vara att konflikter uppstår, men att bra och 
ambitiösa säljare ges utrymme att göra sitt yttersta. Om de anställda istället väljer kollektiv 
bonus skulle de bästa säljarna kunna bli hämmade i sina prestationer, medan gruppen skulle 
känna en ökad samhörighet. Båda belöningsformerna för således med sig såväl positiva som 
negativa effekter, men då valet kan anpassas efter samansättningen av anställda i respektive 
butik kan de mest negativa effekterna troligen undvikas.  
 
Sammanfattningsvis går det således inte att dra någon generell slutsats om det är mer 
fördelaktigt att använda sig av individuella eller kollektiva belöningar i en decentraliserad 
eller centraliserad organisation. I båda organisationsformerna förefaller det som lämpligt att 
använda sig av en mix av både individuella och kollektiva belöningar. I ett försök till att finna 
någon skillnad kan det antas att den decentraliserade organisationen bör överväga att ha mer 
individuella än kollektiva belöningar. Detta då den decentraliserade organisationen ger 
individen stort utrymme. 
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8 Slutsats 
Nedan kommer en sammanställning av de slutsatser som framkommit i analyskapitlet. 

Slutsatserna redovisas utifrån de problemfrågor som formulerats och utmynnat i 

uppsatsens syfte. 

8.1 Hur kan ett belöningssystem ta sig uttryck i en decentraliserad 
respektive centraliserad organisation? Varför ser de ut som de gör och hur 
effektiva är de i respektive organisation? 

 

Målen i SHB sätts lokalt, vilket grundar sig i den stora autonomi kontoren generellt sett har.  

Individens huvudsakliga motivation i SHB ligger i att uppnå de individuellt satta målen, vilka 

mestadels är av kvalitativ art och leder den anställde närmare dennes långsiktiga karriärmål. I 

Telia sätts målen centralt och kan inte påverkas av butikerna. Den huvudsakliga motivationen 

i Telia ligger i den monetära ersättning som ges då målen uppnås.  

 

Både SHB och Telia använder sig av sina respektive belöningssystem i syfte att attrahera, 

motivera och belöna de anställda. De två organisationerna har således samma avsikt med 

systemen, men använder sig av olika belöningsformer för att nå de uppställda målen. Både 

SHB och Telia tillämpar sig av prestationsbaserade belöningssystem. SHB har ett kunskaps- 

och bidragsrelaterat lönesystem samt resultatandelssystemet Oktogonen och Telia har ett 

bonussystem som är kopplat till en fast grundlön. Alla dessa tre syftar till att skapa 

målkongruens mellan företagets och de anställdas mål.  

 

I såväl SHB som i Telia används ickemonetära belöningar för att skapa trivsel och allmänt 

mervärde på respektive arbetsplats. I SHB ges medarbetarna stora möjligheter till utbildning 

och arbetsrotation, vilka syftar till att främja de anställdas önskade karriärvägar. I Telia ses 

inte utbildningar som belöningar. Arbetsrotation och utbildning, vilka syftar till att gynna 

individens karriärutveckling, förekommer endast i liten skala. Utbildning handlar primärt om 

rena produkt- och tjänsteutbildningar, vilka anses vara nödvändiga för att de anställda ska 

kunna göra sitt jobb.  

  

I såväl SHB som Telia anses att det bör finnas utrymme för både individuella och kollektiva 

belöningar och att det krävs en balanserad mix av båda, för att alla anställda ska känna att de 
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är delaktiga i kontorets och butikens framgångar samt för att kunna uppmärksamma 

individuella prestationer på ett bra sätt. Detta för att ett belöningssystem ska kunna anses vara 

effektivt och för att målkongruens ska kunna uppnås. 

 

Sammanfattningsvis framgår att SHB och Telia använder sig av olika monetära och 

ickemonetära samt individuella och kollektiva belöningar. Vidare står det också klart att såväl 

SHB:s som Telias belöningssystem är relativt effektiva i respektive organisation, då de bland 

annat bidrar till att uppnå målkongruens. Det framgår också att systemen fungerar med att 

motivera medarbetarna, detta trots att det ur ett teoretiskt perspektiv återfinns både styrkor 

och svagheter med dessa belöningssystem.  

8.2 Går det att utifrån SHB:s och Telias belöningssystem dra paralleller till 
decentraliseringsgradens påverkan på belöningssystem?  

8.2.1 Monetära belöningar 

Ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem kan anses passa en decentraliserad 

organisation, då det bland annat löser problematiken med färre hierarkiska nivåer, samt tar 

till vara på medarbetarnas utvecklings- och kreativitetsfördelar. En individs lön och 

löneökning beror då på dennes faktiska prestationer samt på det värde individen antas bidra 

med till organisationen. Den decentraliserade organisationen kan med detta system bibehålla 

”rätt” lönenivå trots frånvaron av hierarkiska nivåer och titlar. För att ett dylikt system, vilket 

är byggt på subjektiva bedömningar ska fungera, är det nödvändigt att den person som sätter 

lön respektive löneökningar har en tät kontakt med de anställda som ska utvärderas samt god 

kännedom om dessa personer. Dessa förutsättningar ges sällan i en centraliserad organisation.  

 

Ett centralt utformat bonussystem kan anses vara lämpligt i en centraliserad organisation. Ett 

bra utformat bonussystem präglas av att det tydligt framgår vilka prestationsmål som ska 

uppnås samt att målen ofta är uttryckta i kvantitativa mått. Ett enhetligt bonussystem är lätt 

anpassningsbart efter de mål och prestationer som prioriteras centralt. Vidare anses ett status- 

och symbolinfluerat belöningssystem passa i en centraliserad organisation. Synliggörandet av 

ett bonusutfall kan ha en statusgivande verkan, varför ett öppet och tydligt bonussystem 

förefaller som lämpligt i en centraliserad organisation. Ett bonussystem får anses vara mindre 

lämpligt i en decentraliserad organisation, då det i många fall inte är tillräckligt flexibelt. 
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Ett resultatandelssystem fungerar i en decentraliserad organisation för att minska 

suboptimeringsproblematiken, som delegering av ansvar och uppdelning av enheter kan föra 

med sig samt minska risken för avknoppning och avhopp. Ett resultatandelssystem stärker 

samhörighetskänslan med företaget och enar över enhetsgränserna. En känsla av samhörighet 

kan säkert vara på sin plats även i en centraliserad organisation, men ovan nämnda 

anledningar gör att ett resultatandelssystem kan vara mer lämpligt i en decentraliserad 

organisation. Därmed inte sagt att ett dylikt system skulle vara lämpligt i en centraliserad 

organisation. 

8.2.2 Ickemonetära belöningar 

En decentralisering medför personalrekryteringsfördelar i och med det ansvar och de 

utvecklingsmöjligheter som ges. Vidare erbjuder den decentraliserade organisationen 

medarbetarna stora möjligheter till utbildning och arbetsrotation. Om ett kunskaps- och 

bidragsrelaterat lönesystem föreligger, kan det mycket väl vara så att den anställde i en 

decentraliserad organisation erhåller en brantare löneökningskurva jämfört med den anställde 

i en centraliserad organisation. Detta då den anställdes kunskap kan tänkas öka i en snabbare 

takt i en decentraliserad organisation. Utifrån ovanstående resonemang kan det därmed antas 

att en centraliserad organisation behöver erbjuda någon form av kompensation, för att vara en 

lika attraktiv arbetsgivare. Den anställde i den centraliserade organisationen kan till exempel 

erhålla bonus, vilket gör att den totala monetära ersättningen till och med kan vara större i den 

centraliserade organisationen. Skillnaden är dock att en löneökning är av bestående art och en 

bonus är en engångsutbetalning.  

 

I en decentraliserad organisation är det av större vikt att förmedla en gemensam värdegrund 

angående status och organisationens förutsättningar till sina anställda, än det är i en 

centraliserad organisation. Om det inte föreligger någon gemensam värdegrund uppstår 

svårigheter vid tillämpningen av ett kunskaps- och bidragsrelaterat lönesystem, då detta 

bygger på värderingar och bedömningar. Den gemensamma värdegrunden och lönesystemet 

syftar till att minska problematiken med de diffusa karriärvägar, som ofta återfinns i en 

decentraliserad organisation. Om den gemensamma värdegrunden och lönesystemet inte 

förekommer alternativt inte fungerar, kan det leda till att medarbetarna inte känner att deras 

kompetens och bidrag återspeglas på rätt sätt i lönen. Ett internt hierarkisystem kan då vara 

lämpligt. I den centraliserade organisationen föreligger inte ovan nämnda problem, då status 

och gemensamma värderingar redan återfinns i det ofta tydliga och erkända titelsystemet. 
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8.2.3 Individuella och kollektiva belöningar 

Gällande de individuella och kollektiva belöningarnas tillämpning går det inte att dra någon 

generell slutsats om det är mer fördelaktigt att använda sig av någon av dessa belöningar i en 

decentraliserad eller centraliserad organisation. I båda organisationsformerna förefaller det 

som lämpligt att använda sig av en mix av båda. Ska någon skillnad försöka påvisas kan det 

vara att den decentraliserade organisationen bör överväga att ha en mer individuell betoning i 

sitt belöningssystem, då individen ges ett så stort utrymme. Således bör den decentraliserade 

organisationen ha ett flexibelt och mer individuellt anpassat belöningssystem. Ett lämpligt 

exempel på ett sådant, där individens preferenser ges hög prioritet, är cafeteriamodellen. 

8.2.4 Allmänt 

Vidare framgår det att både mål och belöningssystem med fördel borde utformas på en och 

samma plats i organisationen, oavsett organisationsform. Detta betyder således att både mål 

och belöningssystem utformas med fördel på lokal nivå i en decentraliserad organisation och 

på central nivå i en centraliserad organisation. Fördelen med detta blir att då 

belöningssystemen utformas på samma plats som målen, minskas risken för målinkongruens. 

Detta då belöningarna kan anpassas direkt efter de uppställda målen samt att den person som 

utvärderar de anställdas måluppfyllelse är den som utfärdar belöningarna. Vidare kan mål av 

kvalitativ art ges mer utrymme i en decentraliserad än i en centraliserad organisation. 

 

Nedanstående modell lyfter fram några av de viktigaste aspekterna som framkommer i denna 

uppsats. Vidare är aspekterna i modellen de som anses vara de mest generaliserbara och som 

enkelt och överskådligt kan presenteras i en modell. Det finns dock andra viktiga aspekter och 

frågeställningar, som har behandlats i analysen. Dessa påverkas av många faktorer, varvid ett 

entydigt svar på vad som ska anses korrekt inte har kunnat presenteras. Dessa handlar i många 

fall om olika vilkorsbetonade förutsättningar och uppfattningar, vilket gör att slutsatserna kan 

variera. Individer kan till exempel ha olika uppfattningar om huruvida utbildning, 

arbetsrotation och karriär är att se som belöningar. Beroende på hur dessa uppfattningar tar sig 

uttryck, kommer därmed slutsatserna se olika ut. Detta framgår dock av analysen. 
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Fig 8.1 Generella slutsatser 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i två organisationers belöningssystem. Intressant vore att 
göra en liknande undersökning på ett större antal organisationer, där de slutsatser som 
presenterats i denna uppsats prövas för att se i vilken utsträckning samma tendenser återfinns. 
Undersökningen skulle då kunna vara av mer kvantitativ art och omfatta flertalet olika 
branscher. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide SHB centralt 
 
 Vad är din funktion i banken och vad har du för ansvarsområden? 
 Hur länge har du arbetat i banken? 
 Kortfattat, vilken är Handelsbankens övergripande strategi, mål, affärsidé? 
 Varför tror du gör Handelsbanken till en attraktiv arbetsgivare?  
 Hur ser Handelsbankens organisation ut och vilka funktioner styrs centralt respektive 

lokalt? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar medför detta?  
 Vilken typ av frågor kan väckas på kontorsnivå, men måste besvaras av en högre 

instans?  
 Hur stor beslutanderätt ges kontorscheferna gällande utformningen av: 

 Belöningar, Löner, Personalaktiviteter, Låneansökningar, Anställning?
 Vilka riktlinjer och begränsningar finns? 

 Vilket är syftet med belöningssystemet?   
 Vad anser du utgör ett bra belöningssystem? 
 Vilka typer av monetära belöningar finns att tillgå för kontorscheferna?  
 Vilka typer av ickemonetära belöningar finns att tillgå för kontorscheferna?  
 Hur ges kontorscheferna kunskap och verktyg för att kunna tillämpa ickemonetära 

samt monetära belöningar på ett effektivt sätt?  
 Är några belöningsformer viktigare än andra?  
 Vilken är din inställning till individuella respektive kollektiva belöningar? Vad är 

positivt respektive negativt med dessa? Hur ser en bra mix ut? 
 Finns det en ambition att anpassa belöningssystemen så att de passar varje enskild 

individs preferenser bättre?  
 Vad anser du om Oktogonen och hur fungerar den? Vad händer med vinsten om Re 

inte är bättre än genomsnittet?    
 Hur motiverar den?    
 Fördelar respektive nackdelar?  

 Finns det andra centralt styrda belöningar och incitamentsprogram för 
kontorsverksamheten? 

 Ställt i relation till övriga banker, hur tror du SHB ligger lönemässigt? 
  Ställt i relation till andra SHB kontor, tror du att det är skillnad på lönenivå och 

belöningssystem som ett resultat av kontorschefens autonomi?  
 Finns det centrala riktlinjer? 

 Finns det tävlingar mellan kontoren i syfte att engagera och motivera? 
 Finns det jämförelser?     



  

 

 Är dessa tävlingar och jämförelser centralt sanktionerade eller är de resultatet av 
lokala initiativ? 

Tar detta sig då uttryck i belöningssystemet?  
 Hur sätts de anställdas mål?     

 Har individen möjlighet att påverka målen?  
 Vilken filosofi har ni gällande nivå på målen?  
 Är målen så tydligt definierade att de anställda vet precis vad som krävs och 
förväntas av dem för att erhålla belöning, samt vilken belöning som då erhålls? 
 Innefattar dessa mål ickefinansiella mål? Om så, vilken typ?  

 Vilken återkoppling finns mellan mål och hur väl dessa uppnåtts?  
 Finns det något du skulle vilja förändra i belöningssystemen idag och i så fall vad och 

varför? Vilken effekt skulle då uppnås? 
 Ser du kulturskillnader mellan regionbankerna med avsikt på belöningssystemen? 
 Beskriv en vanlig karriärväg i SHB 
 Finns det någon form av ”intern hierarki” baserad på uppfattningar och status mellan 

olika enheter och kontor som inte återfinns i organisationsschemat.   
 Vad har Handelsbanken haft för personalomsättning de senaste fem åren?  

 Varför, tror du?   
 Avslutningsvis, vad anser du är den största fördelen respektive största nackdelen med 

att jobba i en decentraliserad organisation? 
 
Bilaga 2 
Intervjuguide SHB kontorschef 
 
 Hur länge har du arbetat i banken 
 Vilken var anledningen till att du sökte dig till Handelsbanken?  
 Hur ser Handelsbankens organisation ut och vilka funktioner styrs centralt respektive 

lokalt?       
 Vilka fördelar respektive nackdelar medför detta?   
 Vilken typ av frågor kan väckas på kontorsnivå, men måste besvaras av en högre 

instans?  
 Utifrån dina arbetsuppgifter som kontorschef, vad är det som gör Handelsbanken 

decentraliserad? Belöningar, Löner, Personalaktiviteter, Låneansökningar, 
Anställning?  

Vilka riktlinjer och begränsningar finns? 
 Vilka är dina uppgifter och vilka ansvarsområden har du?  



  

 

 Vilka är kontorets mål?    
 Hur sätts dessa?    
 Vad händer om målen inte uppnås? 

 Gällande belöningssystem, vad har du för möjligheter att skapa trivsel och mervärden 
på arbetsplatsen?  

 Hur kan du belöna goda prestationer.    
 Inom vilka ramar måste du hålla dig? 

 Vad är syftet med belöningssystemet?  
 Vad anser du utgör ett bra belöningssystem? 
 Vilka typer av monetära belöningar används på detta kontor? 
  Vilka typer av ickemonetära belöningar används på detta kontor? 

 I vilken utsträckning används dessa former av belöningar?  
 Vilka används mest och hur används de i relation till monetära belöningar? 

 Är några belöningsformer viktigare än andra?  
 Vilken är din inställning till individuella respektive kollektiva belöningar? 

 Vad är positivt respektive negativt med dessa?  
 Hur tar du som chef reda på vilka belöningar dina anställda motiveras bäst av?

 Har de anställda möjlighet att välja typ av belöning?  
 Vad anser du om Oktogonen?     

 Hur motiverar den?  
 Finns det andra centralt styrda belöningar och incitamentsprogram för 

kontorsverksamheten? 
 Ställt i relation till övriga banker, hur tror du SHB ligger lönemässigt? 

 Hur tror du detta påverkar förmågan att attrahera, behålla samt motivera de 
anställda? 

 Ställt i relation till andra SHB kontor, tror du att det är skillnad på lönenivå och 
belöningssystem som ett resultat av kontorschefens autonomi?  
 Finns det centrala riktlinjer? 

 Finns det tävlingar mellan kontoren i syfte att engagera och motivera personalen?
 Finns det andra former av jämförelser?   
 Är dessa centralt sanktionerade eller är de resultatet av lokala initiativ?
 Återspeglas dessa i belöningssystemen?  

 Hur sätts de anställdas mål?     
 Har individen möjlighet att påverka målen?  
 Vilken filosofi har ni gällande nivå på målen?  
 Är målen så tydligt definierade att de anställda vet precis vad som krävs och 
förväntas av dem för att erhålla belöning, samt vilken belöning som då erhålls? 
 Innefattar dessa mål ickefinansiella mål? Om så, vilken typ?  



  

 

 Vilken återkoppling finns mellan mål och hur väl dessa uppnåtts?  
 Finns det något du skulle vilja förändra i belöningssystemet och i så fall vad och 

varför? Vilken effekt skulle då uppnås? 
 Beskriv en vanlig karriärväg i SHB. Har de ”icketraditionella” karriärvägarna vid 

något tillfälle upplevts som problematiska, gällande status och upplevd belöning? 
 Finns det någon form av ”intern hierarki” baserad på uppfattningar och status mellan 

olika enheter och kontor som inte återfinns i organisationsschemat.    
 Avslutningsvis, vad anser du är den största fördelen respektive största nackdelen med 

att jobba i Handelsbanken?  
 
Bilaga 3 
Intervjuguide SHB kontorsanställd 
 
 Vilken är din roll i banken? Vilka uppgifter och ansvarsområden har du? 
 Hur länge har du arbetat i banken? 
 Vad fick dig att börja arbeta i banken?  
 Vilken typ av frågor kan väckas på kontorsnivå, men måste besvaras av en högre 

instans?   
 Vilken autonomi har du i dessa områden? 
 Hur sätts dina mål och vilka är det?   

 Kan du påverka utformningen av dessa?   
 Vilken filosofi har du gällande nivå på målen?  
 Är målen så tydligt definierade att du vet precis vad som krävs och förväntas av 
dig för att erhålla belöning, samt vilken belöning du då erhåller?  
 Hur går sedan utvärderingen av dessa mål till?  
 Vad händer om du inte uppnår målen? 

 Vid måluppfyllelse, vad händer då?     
  Rent generellt, vad anser du utgör ett bra belöningssystem?  

 Hur ser du på individuella respektive kollektiva belöningar? 
 Hur ser du på monetära respektive ickemonetära belöningar 

 Vilka typer av belöningar förekommer och i vilken utsträckning?  
 I vilken utsträckning tar du del av utbildning och kompetensutveckling? 
 Vad tror du att du motiveras bäst av, sett till de ovan nämnda typerna? 
 Autonomi och grad av ansvar, är det att anse som en typ av belöning? 

 Kan det i vissa fall ses som mer värt än ökad monetär ersättning? 
 Vad uppfattar du som belöning av ickemonetär art?  
 Har du möjlighet att påverka vilka typer av belöningar du kan få?  



  

 

 Så som det ser ut på kontoret idag, tycker du att det med hjälp av ickemonetära 
belöningar har skapats ett gynnsamt arbetsklimat med trivsel och mervärden? 

 Hur då / varför?  
 Finns det någon typ av belöning som inte används idag, eller används för lite, som du 

ser skulle kunna lyfta motivationen och trivseln på kontoret ytterligare?  
 Tror du att din chef vet vad du motiveras bäst av? Vet du själv? 

 Finns det utrymme för dig att framföra önskemål och kan det leda till en 
förändring? 

 Vad anser du om Oktogonen? Fördelar respektive nackdelar? Hur motiverar den? 
 Ställt i relation till övriga banker, hur tror du SHB ligger lönemässigt?  
 Ställt i relation till andra SHB kontor, tror du att det är skillnad på lönenivå och 

belöningssystem som ett resultat av kontorschefens autonomi? 
 Finns det tävlingar och jämförelser mellan kontoren?  

 Om ja, blir du motiverad av tävlingarna och leder det till en ökad fokusering på 
de variabler som mäts?    
  Tar sig detta uttryck i belöningssystemen? 

 Beskriv en vanlig karriärväg i SHB.  
 Finns det någon form av ”intern hierarki” mellan olika enheter och kontor som inte 

återfinns i organisationsschemat.    
 Vilken tror du är anledningen till att andra söker sig till Handelsbanken? 
 Avslutningsvis, vad är det som gör att du arbetar kvar?  

 
Bilaga 4 
Intervjuguide Telia centralt 
 
 Vad är din funktion inom Telia och vad har du för ansvarsområden? 
 Hur länge har du arbetat i Telia? 
 Kortfattat, vilken är Telias övergripande strategi, mål, affärsidé? 
 Hur ser Telias organisation ut och vilka funktioner styrs centralt respektive lokalt? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar medför detta?    

• Vilken typ av frågor kan väckas på butiksnivå, men måste besvaras av en högre 
instans?  

 Vilka är butikernas mål?    
 Hur sätts dessa?    
 Vad händer om målen inte uppnås? 

 Hur stor beslutanderätt ges butikscheferna gällande utformningen av: 
 Belöningar, Löner, Personalaktiviteter, Anställning, Inköp och Mafö, annat?
 Vilka riktlinjer och begränsningar finns? 



  

 

 Vad är syftet med belöningssystemet?  
 Vad anser du utgör ett bra belöningssystem? 
 Vilka typer av monetära belöningar finns?  
 Vilka typer av ickemonetära belöningar finns?  
 Hur ges butikscheferna kunskap och verktyg för att kunna tillämpa ickemonetära samt 

monetära belöningar på ett effektivt sätt?  
 Är några belöningsformer viktigare än andra?  
 Vilken är din inställning till individuella respektive kollektiva belöningar? Vad är 

positivt respektive negativt med dessa? Hur ser en bra mix ut? 
 Finns det en ambition att anpassa belöningssystemen så att de passar varje enskild 

individs preferenser bättre?  
 Finns det någon form av resultatandelssystem eller dylikt?   

 Om så, hur motiverar det? 
Fördelar respektive nackdelar?  

 Vad gör Telia attraktivt för den arbetssökande? 
 Ställt i relation till andra Telia butiker, tror du att det är skillnad på lönenivå och 

belöningssystem?      
 Finns det centrala riktlinjer? 

 Finns det tävlingar mellan butikerna i syfte att engagera och motivera? 
 Finns det jämförelser?     
 Är dessa tävlingar och jämförelser centralt sanktionerade eller är de resultatet av 
lokala initiativ? 

Tar detta sig då uttryck i belöningssystemet?   
 Hur sätts de anställdas mål?     

 Har individen möjlighet att påverka målen?  
 Vilken filosofi har ni gällande nivå på målen?  
 Är målen så tydligt definierade att de anställda vet precis vad som krävs och 
förväntas av dem för att erhålla belöning, samt vilken belöning som då erhålls? 
 Innefattar dessa mål ickefinansiella mål? Om så, vilken typ?  

 Vilken återkoppling finns mellan mål och hur väl dessa uppnåtts?  
 Hur har belöningssystemen utvecklats och förändrats under åren? 
 Finns det något du skulle vilja förändra i belöningssystemen idag och i så fall vad och 

varför? Vilken effekt skulle då uppnås? 
 Ser du kulturskillnader mellan olika regioner med avsikt på belöningssystemen? 
 Beskriv en vanlig karriärväg inom Telia. 
 Finns det någon form av ”intern hierarki” baserad på uppfattningar och status mellan 

olika enheter och butiker som inte återfinns i organisationsschemat.  



  

 

 Vad har Telia haft för personalomsättning de senaste fem åren?  
 Varför, tror du?   

 Avslutningsvis, vad anser du är den största fördelen respektive största nackdelen med 
att jobba i Telia/ i en centraliserad organisation?   
 Lön, karriärmöjlighet, arbetsuppgifter, företagets rykte, annat? 

 
Bilaga 5 
Intervjuguide Telia kontorschef 
 
 Hur länge har du arbetat i Telia 
 Varför sökte du dig till Telia?  
 Vad tror du andra ser som värde i att arbeta på Telia? 
 Kortfattat, vilken är Telias övergripande strategi, mål, affärsidé? 
 Hur ser Telias organisation ut och vilka funktioner styrs centralt respektive lokalt? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar medför detta?   
 Vilken typ av frågor kan väckas på butiksnivå, men måste besvaras av en högre 

instans? 
 Hur uppfattar du Telia i termer av centralisering?   
 Vilka är dina uppgifter och vilka ansvarsområden har du? 
 Utifrån dina arbetsuppgifter som butikschef, vad är det som gör Telia centraliserat?  
 Vilken autonomi har du i dessa områden? 
 Hur sätts butikens mål och vilka är det? Vad händer om målen inte uppnås? 

Gällande belöningssystem, vad har du för möjligheter att skapa trivsel och 
mervärden på arbetsplatsen och hur kan du belöna goda prestationer.  
 Inom vilka ramar måste du hålla dig? 
 Vilken typ av arbetsrotation förekommer? 
 Vad är syftet med belöningssystemet?   
 Rent generellt, vad anser du utgör ett bra belöningssystem? 
 Vilka typer av monetära belöningar finns?  
 Vilka typer av ickemonetära belöningar finns?  
 I vilken utsträckning används dessa former av belöningar? Vilka används mest och hur 

används de i relation till monetära belöningar? 
 Är några belöningsformer viktigare än andra?  
 Vilken är din inställning till individuella respektive kollektiva belöningar? 

 Vad är positivt respektive negativt med dessa?  
 Vet du som chef vilka belöningar dina anställda motiveras bäst av?  
 Har de anställda möjlighet att välja typ av belöning?   
 Utvecklas det någon plan för de anställdas fortsatta karriär inom Telia?  



  

 

 Ställt i relation till övriga säljande tjänsteföretag, hur tror du Telia ligger lönemässigt? 
 Hur tror du detta påverkar förmågan att attrahera, behålla samt motivera de 
anställda? 

 Ställt i relation till andra Telia butiker, tror du att det är skillnad på lönenivå och 
belöningssystem?      
 Vilka är de centrala riktlinjerna? 

 Finns det tävlingar och jämförelser mellan butikerna i syfte att engagera och motivera 
personalen? Tar sig detta då uttryck i belöningssystemen? 

 Hur sätts de anställdas mål?     
 Har individen möjlighet att påverka målen?   
 Vilken filosofi har ni gällande nivå på målen?  

 Är målen så tydligt definierade att de anställda vet precis vad som krävs och förväntas 
av dem för att erhålla belöning, samt vilken belöning som då erhålls?  
 Innefattar dessa mål ickefinansiella mål? Om så, vilken typ?  

 Vilken återkoppling finns mellan mål och hur väl dessa uppnåtts?  
 Finns det något du skulle vilja förändra i belöningssystemet och i så fall vad och 

varför? Vilken effekt skulle då uppnås? 
 Beskriv en vanlig karriärväg inom Telia. 
 Finns det någon form av ”intern hierarki” mellan olika enheter och butiker som inte 

återfinns i organisationsschemat.    
 Hur viktiga är butikerna för TeliaSonera? 
 Avslutningsvis, vad anser du är den största fördelen respektive största nackdelen med 

att jobba i Telia organisation? 
 
Bilaga 6  
Intervjuguide Telia butiksanställd 
 
 Hur länge har du arbetat i Telia? 
 Vilken är din roll i butiken? Vilka uppgifter har du och vad är ditt ansvar?  
 Vilken autonomi har du i dessa områden? 
 Vad fick dig att börja arbeta här?  
 Varför jobbar du kvar?  
 Vilka frågor kan väckas på butiksnivå, men måste besvaras av en högre instans? 
 Vilka fördelar respektive nackdelar medför detta för dig?   
 Hur sätts dina mål och vilka är det?   

 Kan du påverka utformningen av dessa?   
 Hur går sedan utvärderingen till?    
 Framgår det tydligt vad som förväntas av dig? 



  

 

 Vad händer om du inte uppnår målen? 
 Vid måluppfyllelse, vad händer då?    

 Vet du på förhand vilka belöningar som väntar vid måluppfyllelse?  
  Rent generellt, vad anser du utgör ett bra belöningssystem?  

 Hur ser du på individuella respektive kollektiva belöningar? 
 Hur ser du på monetär respektive ickemonetära belöningar 

 Vilka typer av belöningar förekommer och i vilken utsträckning? 
  Vad tror du att du motiveras bäst av, sett till de ovan nämnda typerna? 
 Hur stor autonomi har du inom dina ansvarsområden? Grad av ansvar, är det att anse 

som en typ av belöning?  
 Har du möjlighet att påverka vilka typer av belöningar du kan få?  
 Vilka möjligheter ges du för att gå utbildningar? 
 Vilka möjligheter ges till friskvård? 
 Finns det någon typ av belöning som inte används idag, eller används för lite, som du 

ser skulle kunna lyfta motivationen och trivseln i butiken ytterligare?  
 Så som det ser ut i butiken idag, tycker du att det med hjälp av ickemonetära 

belöningar har skapats ett gynnsamt arbetsklimat med trivsel och mervärden? 
 Hur då / varför? 
 Vad uppfattar du som belöning av ickemonetär art?  
 Tror du att din chef eller Telia vet vad du motiveras bäst av? Karriärmässigt?

 Finns det utrymme för dig att framföra liknande önskemål och kan det leda till 
en förändring? 

 Ställt i relation till övriga säljande tjänsteföretag, hur tror du Telia ligger lönemässigt?  
 Ställt i relation till andra Teliabutiker, tror du att det är skillnad på lönenivå och 

belöningssystem?  
 Beskriv en vanlig karriärväg i Telia! 
 Finns det en uttalad strategi för hur du ska gå vidare i företaget? 
 Finns det någon form av ”intern hierarki” mellan olika enheter och butiker som inte 

återfinns i organisationsschemat.   
 Finns det tävlingar och jämförelser mellan butikerna?  

 Om ja: Blir du motiverad av dessa och leder det till en ökad fokusering på de 
variabler som mäts?     
 Tar sig detta då uttryck i belöningssystemen? 

 Avslutningsvis, vad anser du är den största fördelen respektive största nackdelen med 
att jobba i Telia? 

 
 
 


