
Belöningssystem – motiverande eller kontraproduktivt?  (CAV-seminarium 1 dec) 

Dagens belöningssystem för chefer med bonus kopplad till aktiekursen har inte särskilt 

mycket att göra med hur det går för företaget - och kan dessutom leda till att personalen 

tappar förtroendet för ledningen. Den inre motivationen är viktigast för att göra ett bra 

jobb. Det framkom vid årets sista CAV-seminarium 1 december.  

 

En av föreläsarna var Per Forsberg, tidigare företagsekonom vid Högskolan i Borås men 

numera lärare och forskare vid Uppsala universitet. Han gav en historisk tillbakablick över 

olika slags belöningssystem från skråväsendet och den framväxande industrialismen till 1900-

talets industrikapitalism och dagens neoliberalism som växte fram runt 1980. Som exempel på 

tidiga belöningar gav han Rydboholmsbolagets modell att erbjuda sociala förmåner som 

bostäder och sjukstuga åt arbetarna för att hålla kvar dem i en tid då fabriksarbete fortfarande 

inte var så etablerat. Det gällde att skapa en identitet och samhörighet.  

 

Under 1900-talet växte en industrikapitalism fram med allt fler intressegrupper. Industrins 

vinster återfördes i hög grad till företagen i form av investeringar. Men de senaste 30 åren har 

det kommit en ny sorts belöningssystem för chefer i det som Per Forsberg definierar som en 

del i neoliberalismen. I den finns en övertro på att en fri finansiell marknad löser allt och där 

de finansiella investerarnas ställning stärks gentemot andra intressegrupper. 

 

– Aktiekursen har blivit den viktigaste måttstocken för hur höga bonusar vd:ar och andra 

chefer får. Orsaken är att aktieägarna vill ha så hög utdelning som möjligt på kort sikt. De vill 

stärka sin ställning i förhållande till andra intressegrupper. Men systemet har enligt 

samstämmig forskning visat sig vara en dålig värdemätare, sade Per Forsberg. 

 

– Det leder till att vd:n tar kortsiktiga ekonomiska beslut istället för att fokusera på 

verksamheten. Bonus kopplat till aktiekursen ökar också risken för manipulering av vinsten. 

Dessutom skapas en egen klass av högavlönade chefer som avskärmar sig från personalen, 

kollegor och det omgivande samhället. Om de anställda uppfattar belöningarna som orättvisa 

är det lätt att de tappar motivationen för att göra ett bra jobb för företagets bästa.   

 

Belöningar i form av pengar passar för mekaniska, traditionella arbetsuppgifter som 

tillverkning vid löpande bandet. Men i dagens samhälle, som i hög grad kräver nytänkande 

och utveckling av både varor och tjänster, är det en sämre modell. Istället är inre belöningar 

viktiga: tillfredsställelsen över att ha utfört något väl, att man får vara med och fatta beslut, att 

man har utmaningar och får använda sina speciella förmågor, att man har en känsla av 

tillhörighet. Belöningar som stärker den inre motivationen underlättar samarbete. 

Miljonbonusar till cheferna kan å andra sidan få folk att tappa motivationen. 

 

– Människor vill inte känna sig orättvist behandlade. Om personalen ser att de höga 

belöningarna till chefen inte är till för företagets bästa tappar de förtroendet för ledningen.  

 

När nu förtroendet för den finansiella kapitalismen är i gungning på grund av finanskrisen 



som startade 2008 följd av skuldkris i stora delar av Europa och dålig ekonomi också i USA 

kommer det att växa fram en ny slags kapitalism, tror Per Forsberg. Vi står inför ett 

epokskifte men vad som kommer är det ingen som vet. Kanske en återgång till fler 

regleringar? Övertron på finansmarknaden är hur som helst borta och det är inte längre 

legitimt med så höga bonusar, menar han. En mixekonomi väntar förmodligen. Förtroendet 

för finansmarknaden måste finnas för att världsekonomin ska fungera. 

 

CAV-seminariets andra föreläsare var Lars-Peter Forsberg, kontorschef på Handelsbanken i 

Göteborg och suppleant i styrelsen för bankens resultatandelssystem Oktogonen. 

Handelsbanken grundades 1871 och har ledord som långsiktighet, kostnadsmedvetenhet och 

decentralisering. I början av 1970-talet avskaffades budgetförfarandet och Handelsbanken 

arbetar sedan dess budgetlöst. Man anställer gärna unga personer som formas in i bankens 

värderingar. Alla anställda förväntas ta ansvar för att bidra till resultatet. Varje kontor har 

samtidigt ett mycket stort självbestämmande.  

 

Stiftelsen Oktogonen grundades 1973 efter en idé dåvarande vd:n Jan Wallander. Tanken var 

att låta de anställda dela på vinsten som ett incitament för att göra ett bra jobb och bidra till 

bankens resultat. Man ville också ge personalen delägarintressen.  

 

– Målet är att alla ska dra åt samma håll trots den decentraliserade organisationen. 

 

Alla anställda - från vaktmästare till vd - får en lika stor andel. Endast anställningsgraden 

avgör hur mycket det blir. Det finns även andra belöningssystem i banken för ett fåtal 

personer, men inte för någon med kreditbeviljningsrätt. Oktogonen är inte ett system som 

uppmuntrar risktagande, enligt Lars-Peter Forsberg.  

 

– Oktogonen är inget bonussystem utan ett resultatandelssystem, betonar han. Andelarna sätts 

av en gång per år och pengarna betalas ut först när andelsägaren är minst 60 år. De anställda 

som varit med ända från början har ganska mycket pengar att vänta sig när de går i pension.  

Efter 10-15 års anställning kan man se att värdet av ens andelar börjar växa ordentligt.   

 

Avsättningen till Oktogonen görs endast om bankens resultat är högre än genomsnittet för 

konkurrerande banker. Endast två gånger har utdelningen uteblivit, 1993 och 2009. I april 

varje år går man igenom bankernas årsredovisningar för att jämföra. 2011 avsattes 654 

miljoner kronor till stiftelsen som nu har drygt 20 miljarder kronor i kassan i form av 

värdepappersinnehav. Bland annat äger man en del av Handelsbanken och har därmed två 

platser i bankens styrelse. Oktogonen har också ägarintressen ibland annat verkstads- och 

skogsbranscherna, investment och kemi- och läkemedelssektorn.  

 

– Vi är numera en maktfaktor i svenskt näringsliv, säger Lars-Peter Forsberg. Oktogonen har 

blivit mycket större än vad någon kunde trott från början. Belönings- och motivationssystem 

är viktiga men det finns ingen ”quick fix”. Man måste ha delaktighet. 

 

Text: Lena Löfgren.  


