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Titel: Belöningssystem för att motivera?– En flerfallstudie av två ICA Maxi butiker 

 

Problemformulering: Hur arbetar butiker inom dagligvaruhandeln med 

belöningssystem för att motivera sina anställda? 

 

Syfte: Vårt syfte med studien är att bidra till debatten om belöningssystemets positiva 

och negativa sidor genom att beskriva, jämföra och förklara hur belöningssystem inom 

dagligvaruhandeln fungerar.  

 

Metod: Studien utfördes med en kvalitativ metod genom att göra en flerfallstudie i två 

ICA Maxi-butiker. Den datainsamlingsmetod som användes var främst 

semistrukturerade intervjuer genom att intervjua tre olika anställda inom varje butik. 

Utifrån referensramen byggdes en utredningsmodell för att analysera 

belöningssystemets inverkan på motivation i butikerna. 

 

Slutsats: ICA Maxi-butikerna får helt själva utforma sina belöningssystem. Butikerna i 

denna studie har valt att arbeta mer med icke-monetära belöningssystem och den inre 

motivationen då de anser att de går att skapa en mer långsiktig vinst för de själva och 

sina anställda. Detta då medarbetarna kan få en djupare förståelse om deras betydelse 

för butikerna. När ansvariga utformar sina belöningssystem tycker de det är viktigt att 

de ska ha ett tydligt syfte och tanke bakom det. Detta för att det skapar en trivsam 

arbetsmiljö där individer får chansen att utvecklas.  

 

 

Nyckelord: Belöningssystem, Belöningar, Motivation, Mål, Mått, Uppföljning 
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1 Inledning 

I första kapitlet har vi sammanställt hur olika typer av belöningssystem använts i 

organisationer. Kapitlet inleds med att diskutera belöningar. I problemdiskussionen tar 

vi hänsyn till forskning vars slutsats är att belöningar har många problematiska 

konsekvenser som styr huruvida motivation uppstår, men även forskning vars slutsats är 

att belöningar är effektiva. Därefter följer en beskrivning om våra forskningsfrågor, 

syfte och vad denna studie hoppas bidra till. 

 

1.1 Problembakgrund 

Vi tror att många personer kan associera till ordet belöning och de flesta har nog någon 

gång blivit erbjuden en belöning för att utföra en motprestation. En belöning kan därför 

vara ett bevis på att man gjort något bra. Belöningar behöver dock inte bara vara 

förknippade med något positivt och detta bekräftas i en artikel skriven av Lundqvist 

(2015). Lundqvist lyfter upp studier som påvisat att en belöning också kan ha motsatt 

effekt och skapar demotivation. Ett exempel var en svensk studie som visade att 

blodgivning minskade när personer erhöll 50 kronor i ersättning.  

Detta beteende kan kopplas till att personer motiveras av annat än endast yttre 

omständigheter, så som pengar. Personer kan också motiveras av inre drivkrafter som är 

mer kopplade till den enskilda personens värderingar (Fisher, 2015). Ett annat exempel 

som belyser problematiken med belöningar berättade Svangård (2016-02-16) om på en 

gästföreläsning. Han har arbetat som VD på flertalet företag som blivit tvungna till 

omstrukturering. Svangård berättade om en säljare som fick ett specifikt mål att uppnå 

under en månad och om han lyckades skulle han erhålla en monetär belöning. 

Problemet var att säljaren uppnådde det önskade resultatet två dagar innan och kom 

därför inte in till arbetet de resterande dagarna. Svangård menar att det därför kan 

skapas demotivation hos säljaren som inte finner någon mening i att sälja mer vilket 

drabbar företaget då de går miste om ökad försäljning.  

Belöningar kan därför om de är felaktigt utformade motverka sitt syfte. Flera av dagens 

företag anser dock att belöningar kan användas som ett hjälpmedel för att uppnå sina 

verksamhetsmål. Genom att implementera olika belöningssystem kan anställda styras i 

önskvärd riktning och motivation skapas. Problematiken blir att implementera ett 

belöningssystem som passar in på den enskilda organisationen och deras anställda 

(Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014).  
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Vi har uppmärksammat att tidningar frekvent skriver om att butiker tjänar mer och mer 

pengar. Ett exempel är Dagens industri som skrev om “ICA handlarna som tjänar 

miljoner”. I artikeln presenteras siffror över de tio lönsammaste ICA butikerna som år 

2015 tjänade 269 miljoner kronor. Hur ägarna väljer att utforma sin styrning skiljer sig 

åt mellan olika butiker (Dagens Industri, 2016; SvD, 2012). Vi tror inte att dessa höga 

siffror endast beror på höga marginaler för butikerna utan att de anställda också har en 

del i butikers framgång. Vårt intresse har därför väckts för hur olika ICA butiker arbetar 

med belöningssystem och hur det bidrar till motivation hos de anställda. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Belöning och bestraffning är något som funnits länge för att motivera och forma 

människors beteende i olika avseende (Greene & Lepper, 2015). Då en av företagets 

viktigaste resurs är de anställda har företag blivit medvetna om att rätt anställda kan 

leda till en konkurrensfördel. Problemet blir då att rekrytera rätt anställda och behålla 

dem (Dibble, 1999). Ett sätt som företag kan arbeta för att uppnå sina övergripande mål 

och stimulera sina anställda är genom belöningssystem. Belöningssystem kan bestå av 

monetära eller icke-monetära termer och ett av deras gemensamma syfte är att motivera 

de anställda (Bartol & Srivastava, 2002). Belöningssystem har på senare år övergått från 

att vara förknippat med den anställdes position och anställningstid till att bestå mer av 

prestationsinriktade faktorer för att belöna sina anställda. Förutom lönen består 

belöningarna istället av mer kvalitativ eller kvantitativ karaktär. Några nya sätt att 

belöna sina anställda är vinstdelning, optioner och förbättrande belöningar (Allen & 

Helms, 2001). Det finns även en annan typ av belöningssystem som är icke monetärt, 

dvs. belöningar som är av annan karaktär än pengar. Man refererar oftast till att kunna 

tillfredsställa den anställda och dess behov. Om arbetsuppgifter, omgivningen och 

kollegorna gör arbetet tillfredsställande är detta en form av belöning som leder till 

motivation (Anthony et al., 2014). 

 

Bonner och Sprinkle (2002) skriver i sin forskning att monetära belöningar kan bidra till 

olika sorters motivation och på så sätt finns det olika saker som påverkar personers vilja 

till att prestera. Det har därför blivit vanligt förekommande att företag använder olika 

belöningssystem för att motivera sina anställda och göra de anställda mer delaktiga i att 

arbeta i riktning mot företagets övergripande mål (Nilsson & Olve, 2013). Fyra 
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variabler som speciellt påverkar den anställdes prestation är kompetens, komplexiteten i 

arbetsuppgiften, tilldelat mål och effekten som belöningen har på andra arbetsuppgifter 

(Bonner & Sprinkle, 2002). Olika sorters belöningssystem kan därför leda till att 

arbetsuppgifter utförs mer produktivt och effektivt då den anställde kan belönas efter 

hur den presterar (Anthony et al., 2014). 

 

Andra källor inom ämnet hävdar dock det motsatta och menar att belöningssystem 

istället kan skada motivationen (Nilsson & Olve, 2013; Greene & Lepper, 2015). Dan 

Pink (2009) berättar i ett framträdande om yttre incitament och varför de är negativa. I 

ett av exemplen han tog upp var det två grupper som skulle lösa ett problem på tid. 

Första gruppen fick instruktionen att försöka lösa problemet för att sätta en ungefärlig 

tid det skulle ta att lösa problemet. Den andra gruppen skulle få belöning beroende på 

hur snabbt de löste problemet, fem dollar för de 25 procent som löste uppgiften först 

och 20 dollar till den snabbaste. Resultatet blev att grupp ett i genomsnitt var 3,5 

minuter snabbare än grupp två. Pink menar att riktar man in sig för mycket på 

belöningen så tappar man en del av kreativiteten och innovationen vilket leder till att 

man har svårare att se lösningen på problemet. Ett annat experiment han berättade om 

var där folk fick prova ett spel med tre olika nivåer där de fick olika monetära 

belöningar beroende på vilken nivå de klarade. Så länge det var mekaniskt arbete så 

fungerade belöningen väldigt bra, ju bättre prestation desto högre lön erhölls. När 

uppgiften krävde mer kreativitet och tänkande så ledde detta till sämre prestationer. 

Man gjorde även samma experiment på människor som hade det sämre ställt för att se 

om de var en av orsakerna till resultatet. Här kom man fram till att i åtta av nio fall så 

ledde högre incitament till sämre prestationer (Pink, 2009). 

 

Yttre incitament kan leda till att en individ fokuserar på att arbeta med det som berör 

belöningen och andra arbetsuppgifter tenderar att gå oprioriterade. Detta kan förbättra 

prestationen i de områden som belöningen omfattar men samtidigt kan prestationen bli 

sämre eller utebliven inom andra områden. Detta påverkar hur en individ beslutar om 

vad de anser vara viktigt, vad de vill lägga fokus på i arbetet och kan på så sätt skapa 

motivation eller demotivation (Greene & Lepper, 2015). 

 

För att företag ska uppnå sina verksamhetsmål använder de sig av en strategi som 

beskriver hur de ska nå upp till dessa mål. Ett sätt är att använda sig av olika styrmedel 
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för att implementera sin strategi (Anthony et al., 2014). För att se om man uppnått 

målen kan företag mäta detta med hjälp av olika mått, två typer av mått som brukar 

nämnas är finansiella och icke finansiella mått. Dessa mått hjälper företaget att nå de 

högre mål och visioner som finns inom organisationen. De finansiella måtten är mer 

resultatinriktade och anses i många fall därför vara av viktigare karaktär, eftersom 

företags framtid kan vara beroende på huruvida man uppfyller dessa. Icke finansiella 

mått kan exempelvis vara kundnöjdhet och produktkvalité och är till för att hjälpa 

företaget att uppfyllda de finansiella måtten (Ax, Johansson & Kullvén, 2009). 

 

För att uppnå företagets övergripande mål arbetar verksamheter med målkongruens så 

att de anställdas mål överensstämmer med de övergripande målen. De skapar på så sätt 

en förståelse och en chans för de anställda att påverka de övergripande målen (Anthony 

et al., 2014).  Mål som kan appliceras på individnivå stödjer den anställdes prestationer 

som direkt kan kontrolleras. Om företaget får de anställdas mål att stämma överrens 

med organisationens mål kan företaget skapa en konkurrensfördel, då individers 

arbetsuppgifter kan anpassas så de överensstämmer med företagets mål (Allen & 

Helms, 2001).  

 

Hur ska man då göra för att motivera de anställda? Väldigt tidigt började man forska om 

vad som var motivationen till att arbeta. Redan på 1900-talet hade man kartlagt att den 

djupaste motivationen till arbete kommer från bekräftelsen av individuella prestationer, 

från känslan av personlig utveckling och hur stort ansvar man är tilldelad. När 

byråkratin utvecklades insåg man att detta inte var det enda som motiverade personer 

till att arbeta, utan att det fanns många andra aspekter på vad som kunde vara 

motiverande (Hertzberg, Mausner & Snyderman, 2011). 

 

Ett problem med motivation är att personer motiveras av olika saker och därför kan det 

uppstå svårigheter vid val av belöningssystem. Det har kartlagts att människor 

motiveras av både inre och yttre faktorer och behöver därför utforma ett 

belöningssystem som inkluderar båda faktorerna för att tillfredsställa anställdas behov. 

Inre faktorer är något vi drivs av att göra om vi har eget intresse för det eller om det 

ligger i linje med våra normer. De yttre är när vi får en form av kompensation för utfört 

arbete vilket skapar en form av drivkraft. En annan viktig faktor är positivfeedback som 

har visat ökad motivation hos anställda medan negativ feedback leder till att de blir 
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omotiverade. Men även detta beror på varje enskild individs personlighet (Deci & Ryan, 

2000). 

 

Då anställda har olika prioriteringar blir de motiverade av olika saker, därför kan det bli 

svårt att motivera samtliga anställda med ett belöningssystem. För att belöningssystemet 

ska vara motiverande behöver den anställda uppskatta den belöning som utlovas, d.v.s. 

anse att målen är viktiga och rimliga samt förstå varför den blir belönad och kopplingen 

till prestationen (Nilsson & Olve, 2013). Bartol och Srivastava (2012) nämner även hur 

organisationer använder olika belöningssystem för att de anställda ska dela information 

med varandra. Några olika nivåer som belöningssystemet kan utformas på är; 

individuell, grupp och arbetsenhet. Genom att bättre förstå sina anställda och vad som 

motiverar dem kan organisationen skapa en bättre arbetsmiljö vilket i sin tur kan leda 

till en effektivare organisation. Detta eftersom anställda känner sig delaktiga och viktiga 

(Mullins, 2008). 

 

Belöningssystem är idag något som förekommer inom de flesta organisationer då det är 

ett sätt att motivera sina anställda. Men blir alla anställda motiverade av detta eller bara 

ett fåtal? Belöningssystem har kritiserats då det tenderar till att uppmana till 

kortsiktighet istället för långsiktighet (Nilsson & Olve, 2013). Vi ser därför ett problem 

i hur utformningen av belöningssystem går till, så att det tar hänsyn till de långsiktiga 

målen inom organisationen och till de anställdas behov. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur ska företag utforma belöningssystem som både uppfyller de anställdas inre och 

yttre motivationer samtidigt som de överensstämmer med organisationens övergripande 

mål? Företag behöver ta ställning till vad som är viktigast i deras organisation och hur 

de bäst anpassar belöningssystem för att det ska passa in i deras bransch. De behöver 

även undersöka om belöningarna fungerar bäst i grupp, för individ eller en blandning av 

dessa. Genom att ha ett fungerande belöningssystem kan på så sätt konkurrensfördelar 

skapas då de anställda kan bli mer motiverade. Dock kan motsatsen uppstå om företaget 

inte inser vad som bidrar till motivation i deras unika situation och hos deras anställda. 
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1.4 Forskningsfrågor 

 Hur arbetar butiker inom dagligvaruhandeln med belöningssystem för att 

motivera sina anställda? 

 
För att kunna besvara vår forskningsfråga har vi sammanställt underfrågor. 
 

 Hur ser butikernas belöningssystem ut jämfört med eventuella referensramar?


 Vad beaktar de ansvariga när de väljer form av belöningssystem?


 Vad gör de ansvariga för att anpassa belöningssystem till just deras affär?


 Vilka för- och nackdelar finns det med deras system?

 

1.5 Syfte 

Vårt syfte med studien är att bidra till debatten om belöningssystemets positiva och 

negativa sidor genom att beskriva, jämföra och förklara hur belöningssystem inom 

dagligvaruhandeln fungerar. 
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2 Metod 

 Kapitlet börjar med ett resonemang angående val av metod. Därefter följer ett avsnitt 

varför en flerfallstudie valdes samt vilka fallföretag. I nästa avsnitt beskrivs hur den 

abduktiva ansatsen påverkat denna studie. De sista avsnitten i kapitlet består av val av 

intervjuform, kvalitetsmått, samt etiska överväganden och hur de aspekterna påverkar 

denna studie. 

 

2.1 Metodval 

Det finns två forskningsmetoder som ofta nämns vid utförande av en forskningsstudie, 

vilka är kvalitativ och kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Enligt Silverman 

(2013) finns inget rätt eller fel vid val av metod utan det handlar istället om vilken som 

är bäst lämpad på forskningsfrågorna som upprättats. Den kvalitativa studien bygger 

mer på att skapa en djupare förståelse för de fenomen som ska undersökas. Bryman och 

Bell (2013) nämner också att nackdelen med den kvalitativa studien är bristen på 

objektivitet då personer gör subjektiva tolkningar vid intervjuer och analys. Det kan 

därför leda till att resultatet skiljer sig åt beroende på vem som utför studien. 

 

Denna studie kommer utgå från en kvalitativ metod då vår forskningsfråga är av 

beskrivande karaktär. En kvantitativ metod hade varit möjligt men det valdes bort då vi 

ansåg att det hade varit problematiskt att få tag i tillräckligt med respondenter med rätt 

befattning för en enkätundersökning inom dagligvaruhandeln.  

Valet möjliggör också att vi får en djupare förståelse för hur butiker arbetar med att 

motivera anställda och hur belöningssystem hanteras i deras verksamhet. Detta då vi 

kan få bredare svar och resonemang om tanken bakom användningen av 

belöningssystem. För att försöka hålla studien objektiv har vi diskuterat det insamlade 

materialet tillsammans. Detta gör att vi kan undvika misstolkningar och generaliseringar 

som annars hade kunnat uppstå om endast en person tolkat de insamlade materialet. Vi 

har även konstruerat en utredningsmodell som är uppbyggd utifrån vår referensram som 

ska underlätta att göra en objektiv bedömning. Eftersom vi erhållit en bred förståelse 

om belöningssystem och motivation. För en överblick och bättre bild av 

utredningsmodellen hänvisas läsaren till kapitel 3.5 Sammanfattning.  
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2.2 Fallstudie 

För att få en djupare förståelse för organisationers hantering av belöningssystem har vi 

valt att göra två fallstudier. Enligt Yin (2007) är en av fördelarna med fallstudier att det 

går att hitta samband i de fall man analyserar. På så sätt kan vi erhålla en djupare 

förståelse för de fenomen som undersöks. Silverman (2013) beskriver att en typ av 

fallstudie är en flerfallstudie. Det som särskiljer en flerfallstudie från andra typer av 

fallstudier är att allmänna fenomen om ett ämne kan uppmärksammas genom att 

jämföra olika fall. Silverman (2013) nämner också att vikten inte ska läggas på hur 

många fall forskaren väljer att arbeta med, istället är kvalitén viktig och att utnyttja de 

möjligheter varje fall ger. 

 

I denna studie har vi valt att genomföra en flerfallstudie på två ICA Maxi butiker. Detta 

för att vi vill belysa fenomenet belöningssystem utifrån fler perspektiv och bidra till 

djupare förståelse för hur ICA butikerna hanterar belöningssystem i praktiken. Vidare 

kunna jämföra butikerna genom att identifiera likheter och skillnader för att förstå 

varför olika belöningssystem utformats. 

 

2.2.1 Fallföretag 

När en fallstudie ska utformas är det viktigt att forskaren tar i beaktning vilka val av fall 

denne har att välja mellan. Då olika val kan vara beroende av hur väl man kan svara på 

sin forskningsfråga. Det är även viktigt att ta i beaktning att man har tid och tillåtelse för 

att studera det fall man eftersträvar (Yin, 2007).  

 

Vid val av butiker valdes två ICA Maxi butiker. Anledningen till detta är att vi ville att 

företagen skulle ha liknande förutsättningar, så valet av belöningssystem gick att 

implementera liknande i de olika fallen. Den första ICA Maxi butiken valdes för att vi 

haft kontakt med butiken tidigare och den andra butiken valdes genom att kontakta 

butiken och fråga om intresse fanns.  Detta genom att skicka ut ett mail med 

beskrivning om studiens syfte. Vi säkerställde även att båda butikerna arbetade med 

olika former av belöningssystem för att de skulle vara representativa för studien.   
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2.3 Forskningsansats 

Då vi valt att använda oss av en flerfallstudie kommer vi utgå ifrån en abduktiv ansats. 

Alvesson och Sköldberg (2007) nämner att den abduktiva ansatsen har inslag av både 

deduktiv och induktiv forskningsansats. Deduktiv ansats beskriver Bryman och Bell 

(2013) som att forskaren utgår från befintlig teori och skapar hypoteser som genomgår 

en empirisk granskning. Den induktiva ansatsen bygger istället att teorin är resultatet av 

den forskning som genomförts. Genom detta sätt kan forskaren utgå från ett fenomen 

för att sedan försöka upptäcka sambandet med teorin (Bryman & Bell, 2013). En av 

fördelarna med den abduktiva ansatsen är att den är inriktad på att förstå de fenomen 

som undersöks bättre. Detta då både den empiriska delen och den teoretiska delen får 

betydande roll då forskaren utgår från det teoretiska för att sedan undersöka empirin. 

Detta leder till att mönster kan upptäckas mellan empiri och teori (Alvesson & 

Sköldberg, 2007). 

 

Genom att arbeta efter ett abduktivt synsätt hoppas vi kunna erbjuda läsaren en bredare 

förståelse om hur företag försöker motivera sina anställda med hjälp av 

belöningssystem. Detta då vi kan kombinera den deduktiva ansatsen med den induktiva 

och på så sätt förklara belöningssystemen på ett mer utförligt tillvägagångssätt. De 

delarna av vår forskning som har arbetats efter deduktiv anastas är granskning av 

befintlig teori. Vår referensram styrde sedan uppbyggnaden av vår undersöknings- och 

analysmodell samt intervjuguide. Detta för att beskriva och förklara vad som kan skapa 

motivation med det enskilda belöningssystemet. De induktiva delarna i vår forskning är 

att jämföra den empiri vi insamlat in med vår teori och undersöka sådant som ligger 

utanför vår referensram. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

Primärdata är datainsamling som författaren inhämtar, data finns då inte tillgänglig 

sedan tidigare (Yin, 2013). Vår primärdata har hämtats genom intervjuer hos ICA 

butikerna, annan primärdata har hämtats från ICA:s hemsida. En fallstudie av kvalitativ 

metod innehåller ofta deltagande observationer och/eller intervjuer, vilka båda är 

lämpliga. Deltagande observationer innebär att forskaren observerar deltagarna i en 

utvald social miljö i syfte att få en bild av den kultur som uppvisas samt hur deltagarna 

beter sig (Bryman & Bell, 2013). Vi ansåg inte detta lämpligt då det är en tidskrävande 

process samt att de kunde bli problematiskt att uppnå studiens syfte. Istället valde vi att 
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intervjuer skulle vara vår främsta datainsamlingsmetod, vilket Yin (2007) beskriver som 

en av de viktigaste insamlingskällorna vid en fallstudie.  

 

2.4.1 Val av intervjuform 

Ett av det vanligaste tillvägagångssättet för en flerfallsstudie är att använda sig utav 

kvalitativa intervjuer (Yin, 2013). I en kvalitativ intervju så läggs tyngd på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt i jämförelse med en kvantitativ där 

man är intresserad av dess ståndpunkter. Fördelen med kvalitativ intervju är att 

intervjupersonen går i den riktningen den själv vill samtidigt som man kan ha en 

dubbelriktad kommunikation. En nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att de är 

mindre strukturerade och på så sätt finns risk för oklarheter och förvirring. Det är även 

mer tidskrävande än kvantitativ forskning då intervjuandet, transkriberingen och 

analyserandet oftast tar längre tid. Bryman och Bell (2013) beskriver två olika sätt att 

utforma kvalitativa intervjuer på och det är via ostrukturerade eller semistrukturerade. I 

en ostrukturerad intervju så använder forskaren sig av lösa minnesanteckningar som 

hjälpmedel. Ibland räcker det att endast ställa en fråga och då får intervjupersonen svara 

och tolka fritt, personen som utför intervjun ställer bara uppföljningsfrågor på sådant 

som är intressant för forskningen. I semistrukturerade intervjuer har man istället en 

intervjuguide med specifika teman som ska beröras under intervjun. Men att man låter 

friheten ändå kvarstå för intervjupersonen i dess svar. Frågorna behöver inte ställas i 

någon speciell ordning utan kan komma in så de passar in i samtalet så respondenten 

kan tolka och svara fritt (Bryman & Bell, 2013). 

 

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervju genom att forma en 

intervjuguide. Anledningen till detta är att intervjuerna blir mer öppna och flexibla till 

sin karaktär samtidigt som det finns en viss struktur för att säkerställa att de frågor vi 

förberett blir besvarade. Utförandet ska vara sådant att intervjun inte blir för styrande då 

det är intervjupersonens verklighet som ska visas och som är intressant (Yin, 2013). Att 

intervjuerna är flexibla leder till att intervjupersonen får möjligheten att utveckla 

frågorna ett steg längre eller komma in på ett spår som det inte var tänkt att gå emot. 

Detta kan leda till att man får mer information som inte var tänkt från början men som 

kan vara användbar för studien (Bryman & Bell, 2013). Nackdelen med 

semistrukturerade intervjuer kan vara att respondenten kommer in på fel spår och om 

man inte är uppmärksam på detta kan man få in oönskad information (Yin, 2013). För 
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att undvika att detta skulle hända utvecklade vi en tydlig intervjuguide för att kunna 

rikta in intervjupersonen på rätt spår igen om den föll utanför ramarna. 

 

2.4.2 Urvalsstrategi 

Ett statistiskt representativt urval är inte meningsfullt för kvalitativa studier. Istället bör 

urvalet bestå av en stor variation av respondenter inom den existerande organisationen 

(Torst, 2010). Genom att intervjua personer som arbetar på olika nivåer inom butiken 

kommer det bidra till att vi erhåller mer information om hur belöningssystemen 

fungerar. Vilket i sin tur bidrar till att vi får en djupare förståelse för de enskilda 

belöningssystemen och hur de tenderar att fungera i praktiken. För att få en stor 

variation av respondenter har intervjuer utförts med tre personer i varje butik från olika 

nivåer; ICA-handlare, butikschef och övrig anställd. 

 

2.4.3 Intervjuguide 

Innan intervjuerna kunde påbörjas konstruerades en intervjuguide då semistrukturerade 

intervjuer bygger på förutbestämda ämnen som ska beröras (Bryman & Bell, 2013). 

Dessa ämnen är tagna utifrån referensramen och är belöningssystem, motivation samt 

uppföljning som intervjuguiden grundades på. Frågorna som vi valt att ställa har vi 

försökt utforma så inga missförstånd ska uppstå. Vi har därför valt att använda oss av ett 

mer vardagligt än vetenskapligt språk. Genom att starta intervjuerna med att fråga om 

bakgrunden kan respondenten komma in i samtalet och känna sig mer trygg, vilket leder 

till att de mer centrala frågorna även blir bättre. Liknande intervjuguide har i stort 

använts till samtliga intervjuer för att få en så bra jämförbarhet som möjligt mellan olika 

respondenter. Men då respondenterna befinner sig i olika nivåer i företaget har frågorna 

formulerats olika för att säkerställa att alla områden täckts upp. Däremot har 

frågeordningen skilt sig lite åt beroende på hur intervjun blivit riktad utifrån 

respondenten för att få ett bättre flyt. För en överblick och bättre bild av intervjuguiden 

hänvisas läsaren till Bilaga 1-3 - Intervjuguide. 

 

2.4.4 Intervju utförande 

För att möjliggöra intervjuerna skickades ett mail till potentiella ICA butiker, där 

förklarades syftet med studien och vad som ville uppnås. En första kontakt togs sedan 

på telefon med båda ICA-butikerna där en större klarläggning gjordes om vilka som 
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kunde ställa upp för intervju samt bestämde tid och plats för intervjuerna. Intervjuerna 

med ICA Maxi 2 skedde via telefon då deras geografiska plats inte gav möjlighet för att 

åka dit i person då inte tillräckligt med tid fanns. Enligt Bryman och Bell (2013) finns 

det både fördelar och nackdelar med att ha intervjuer över telefon. En av fördelarna som 

nämns är att respondenterna kan ge utförliga svar, vilket är lättare vid samtal än vid 

skrivande. Några nackdelar som finns är att respondenterna lättare kan undvika 

obehagliga svar och kan lätt avsluta samtalet då det bara är ett knapptryck ifrån. En 

annan nackdel är att man missar kroppsreaktioner då intervjun genomförs genom 

telefon (Bryman & Bell, 2013). Med den andra ICA Maxi butiken ägde intervjuerna 

rum i en av företagets möteslokaler som är en plats som respondenterna känner till i 

enlighet med Torst (2010) samt Olsson och Sörensen (2011) förslag för plats för 

intervjun. Detta då det underlättar för respondenterna som redan har ett fullt schema att 

passa. Dessutom ska det inte finnas några åhörare, miljön ska vara så ostörd som 

möjligt och respondenten ska känna sig trygg (Torst, 2010; Olsson & Samuelsson, 

2011). Detta säkerställdes genom att vi satt inne i en av företagets möteslokaler där 

ingen fick komma in under intervjun.  

 

Telefonintervjuerna genomfördes en och en då Torst (2010) menar att det eftersträvas 

att inte vara för många intervjuare samtidigt. Nackdelen här är att man inte kan 

komplettera varandra lika bra som när man är flera intervjuare. De andra intervjuerna 

genomfördes av båda, men enligt Olsson och Sörensen (2011) finns det både fördelar 

och nackdelar med detta. Fördelen om man är två är att den ena kan ställa frågorna och 

den andra ta in mycket mer information samt ställa följdfrågor. De negativa med detta 

kan vara att det blir en konstig stämning om den ena är tystlåten hela tiden vilket vi 

undvek genom att vara aktiva och turas om med frågorna.  

 

Innan intervjuerna påbörjades ställdes frågan om inspelning vilket godkändes av 

respondenterna. Efter intervjuerna är det viktigt att veta hur man ska gå tillväga för att 

analysera det insamlade materialet. Enligt Olsson och Sörensen (2011) bör man alltid 

transkribera intervjuerna eftersom det ger bättre möjligheter att analysera sitt material. 

Transkribera innebär att intervjun skrivs ned ordagrant och på så sätt får man bättre 

helhetsbild utav intervjun (Olsson & Sörensen, 2011). I studien så bearbetade vi 

transkriberingen genom att markera det som var viktigt för denna forskning för att sedan 

sortera in materialet under olika rubriker som följer vår referensram. Varje respondent 
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fick även varsin färg för att vi enkelt skulle se vem som hade sagt vad. På detta sätt blev 

det enklare att kunna jämföra och analysera det respondenterna sagt under varje rubrik. 

 

2.5 Kvalitetskriterier 

Kvalitetskriterier är till för att säkerställa att undersökningen är tillämplig. Att vi tolkat 

den insamlade data på ett tillförlitligt sätt så att slutsatserna återger den verklighet som 

studerats. Detta kan göras med hjälp av olika kvalitetsmått (Yin, 2013). Reliabilitet och 

validitet är de två vanligaste måtten som används för att styrka att resultaten är 

trovärdiga och att undersökningen är tillförlitlig. Begreppen är mestadels associerat med 

kvantitativ undersökning men går att tillämpa på kvalitativa. Detta så att intervjuer och 

annan datainsamling ska bli trovärdiga (Bryman & Bell, 2013).  Vi har valt att använda 

oss av dessa begrepp för att öka studiens trovärdighet. 

 

2.5.1 Validitet, reliabilitet och trovärdighet 

Forskare brukar diskutera två sorters validitet, intern och extern validitet. Med intern 

validitet menas huruvida den oberoende variabeln verkligen påverkar den beroende 

variabeln. Bara för att forskaren finner ett samband betyder det inte att andra faktorer 

inte kan förklara sambandet. Vid kvalitativ forskning kan den interna validiteten öka 

genom att reducera externa faktorer (Bryman & Bell, 2013). Då vi i studien inte kan 

utesluta att det är andra faktorer än belöningssystemet som påverkar en persons 

motivation blir det därför svårt att reducera externa faktorer. Genom att vi har samlat in 

bred teoretisk grund för vad som kan påverka motivation håller vi det öppet att det även 

kan vara andra faktorer som har inverkan på motivationen. Extern validitet är den 

omfattning som resultat är generaliserbara till andra situationer, personer, platser och 

sammanhang. Resultaten kan bli format på ett visst sätt på grund av de specifika 

intervjupersonerna eller att de svarar annorlunda för att de är med i en studie då det 

beror på vad som anses acceptabelt att svara (Hein, 2012). Problemet går delvis att lösa 

genom att anonymisera respondenterna (ibid.). Genom att vi i studien hållit 

intervjupersonerna anonyma ökar det sannolikheten för att de gett sanna svar och på så 

sätt ökas trovärdigheten.  

 

Reliabilitet innebär att forskningen skulle kunna gå att kopiera om någon annan valde 

att använda sig av samma metod (Bryman & Bell, 2013). Studien ska inte vara utsatt av 

några slumpfaktorer, intervjuerna ska gå till på samma sätt, frågorna ställda likadant och 
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situationerna vara likadan för alla (Torst, 2010). I kvalitativa studier särskiljer man tre 

komponenter i begreppet reliabilitet. Kongruens som rör sig om likhet mellan frågor 

som avses mäta samma sak, precision som hänger samman med intervjuarens sätt att 

registrera svar. Sist så är det objektivitet som har att göra med skilda intervjuares sätt att 

registrera, objektiviteten blir hög om man registrerar samma sak. Det är därför viktigt 

att vara objektiv vid intervjuerna så man inte får med sig missuppfattningar som en del 

av det man använder sig utav vid analysen (ibid.). Genom att vi utformade en 

intervjuguide hade vi tydliga riktlinjer hur vi skulle intervjua varje person. Detta är ett 

sätt att säkerställa att samma frågor ställs till de olika respondenterna. Nackdelen är att 

vid semistrukturerade intervjuer så låter man respondenten föra samtalet och frågorna är 

öppna, det finns då risk att respondenterna tolkar samma fråga annorlunda. 

 

Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier. Detta då 

forskaren måste kunna visa att forskningsresultatet, datainsamlingen och analyserna är 

utförda på ett trovärdigt tillvägagångssätt. Forskningen får högre legitimitet om den är 

uppbyggt av en mer vetenskaplig karaktär. Detta kan vidare göras genom att reflektera 

kring etiska aspekter i anslutning till datainsamling och senare i avrapportering av 

resultat för att få trovärdighet. För att öka vår trovärdighet har belöningssystemen 

analyserats med hjälp av vår utredningsmodell. Det gör att varje belöningssystem har 

analyserats på liknande sätt och säkerställer att vi använder vår teoretiska referensram. 

Vi har även valt att göra datainsamlingen liknande på de olika fallen då vi valt att 

intervjua handlaren, butikschefen och en medarbetare i de båda butikerna. Detta gör att 

butikerna blir jämförbara och leder därför till en bättre analys då vi erhåller en djupare 

förståelse för de olika belöningssystemen.   

 

2.6 Etiska övervägande 

Bryman och Bell (2013) utgår från en frågeställning huruvida man ska arbeta med 

etiken vid forskningsprocessen, vilken är:  

 Hur ska man behandla de individer som ska studeras? 

 

Bryman och Bell (2013) nämner också om olika etiska principer som forskaren brukar 

ta hänsyn till vid forskningsprocessen. Dessa är  

 Informationskravet - Forskaren ska här informera personer som berörs om 

forskningen om dess syfte och vilka moment forskning innehåller. 
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 Samtyckekravet - Innebär att forskaren ska informera om att deltagande är 

frivilligt och att de om så önskar kan avbryta deltagandet. 

 Konfidentialitet och anonymitets krav - Personlig information ska i den 

utsträckning som går hållas konfidentiellt.  

 Nyttjande kravet - Bygger på att de uppgifter som forskaren erhåller ska endast 

använda till forskningsändamålet. 

 Falska förespeglingar - Forskaren ska hålla sig till sanna uppgifter och på så sätt 

inte vilseleda eller ge falsk information om undersökningen. 

 

När vi utformade vår forskning utgick vi från denna frågeställning och de fem 

principerna. När de gäller hur vi hanterade individer informerade vi alltid om vad vi 

hade för forskning och hur den anses bidra till genomförande av vår forskning. Vi var 

tydliga med att varje individ inte behövde svara på en fråga om den kändes obekväm 

eller om de inte ville. När det gällde konfidentialitet och anonymitetskravet var samtliga 

personer i studien anonyma som intervjuades. Vi valde även att hålla de två butikerna 

anonyma och var medvetna om vad ett sådant val fick för konsekvenser angående 

forsknings trovärdighet. Valet kändes dock självklart då belöningssystem ofta är 

förknippat med personlig information om företaget och de kan användas som 

konkurrenskraft. Vi hoppades därför få en mer öppen bild från respondenterna och en 

fråga att ställa i inledande syfte om huruvida respondenten vill vara anonym kan skapa 

en osäkerhet (Bryman & Bell, 2013). Därför valde respondenterna även att undvika att 

använda sig av den öppenheten, då de finns risk att de funderar på den frågan. För att 

öka trovärdighet har därför en mer omfattande beskrivning om alla respondenter och 

den miljö företagen verkar i beskrivits. All information vi samlade in avsåg vi endast 

använda till forskningens syfte och vi sparade därför inte sådan information. 
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3 Teori 

Teoriavsnittet består av tre delar för att kunna konstruera en undersöknings- och 

analysmodell. I den första delen kommer belöningssystemet att förklaras genom att gå 

igenom dess syfte och uppbyggnad. Sedan kommer motivation att förklaras genom att 

gå igenom olika motivationsteorier. Den tredje delen kommer bestå av hur mål och mått 

kan användas för att utvärdera prestationer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

över hur vi tänkt använda teorin. 

 

3.1 Belöningssystem 

Belöningssystem är ett styrmedel som kan vara en väldigt värdefull del av 

organisationens styr mix om man anpassar det till sin organisation. Belöningssystemets 

huvudsakliga syfte är att motivera anställda inom organisationen till att uppnå de mål 

man har och på så sätt öka målkongruensen (Nilsson & Olve, 2013). De anställda 

motiveras till att uppnå organisationens mål om de får belöningar som är relaterade till 

individuella mål. De finns många olika former av belöningar man kan använda sig utav 

och det är därför viktigt att hitta en balans mellan dessa för att belöningssystemet ska få 

bästa effekt (Anthony et al., 2014). För att uppnå önskvärt resultat med belöningar så 

måste de uppfattas som belöningar av de anställda. De anställda ska också kunna 

värdera den belöning som utlovats samtidigt som de ska vilja ta del av den. Det är 

därför en individs personliga behov och värderingar som avgör vad som uppfattas som 

en belöning (Smitt, 2002).  

 

Nilsson och Olve (2013) skriver att det finns en viss komplexitet med belöningssystem 

och hur det används. Det man bör beakta är att individer motiveras av olika saker, en 

organisation har många individer med olika preferenser och arbetsuppgifter. Dessa 

olikheter gör det därför problematiskt att förutspå vilken effekt ett belöningssystem 

kommer att ge. Det är även viktigt att ha balans i vad för prestationer som ska belönas, 

annars kan det skapa demotivation om några bli belönade och inte andra. En annan 

viktig faktor är hur man bedömer olika prestationer, då anställda har många olika 

arbetsuppgifter är det därför viktigt att göra en helhetsbedömning som ligger till grund 

för belöningen (ibid.). Användningen av prestationsbaserad ersättning är bara positiv 

när man kan mäta prestationen rätt, annars är fast lön att föredra (Belfield & Marsden, 

2003, refererad i Nilsson & Olve, 2013). Det kommer därför alltid finnas för- och 
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nackdelar med ett belöningssystem. Man kan därför inte bara implementera ett 

belöningssystem utan att ha tillsyn över det, uppföljning och analys av effekterna är 

därför en viktig faktor för att ha ett fungerande belöningssystem (ibid.). 

 

3.1.1 Syftet med belöningssystem 

Belöningssystemets syfte kan variera beroende på vilket företag det är och vilken 

strategi de har. Det allmänna syftet är att det ska bidra till ökat värde i organisationen 

genom att rekrytera, informera, behålla och motivera anställda att arbeta hårdare. 

Belöningssystem uppnår ofta flera av dessa syften, även om något av dem är det 

primära skälet till införandet (Anthony et al., 2014; Nilsson & Olve, 2013). Ett annat 

viktigt syfte med belöningssystem är att få chefer och anställda att arbeta i linje med 

organisationens mål. Med detta menar de att individer i olika delar av organisationen 

arbetar mot samma mål. Detta kan man göra genom att sätta upp individuella mål eller 

genom att bygga upp en kultur (Anthony et al., 2014). 

 

3.1.2 Uppbyggnaden av belöningssystem 

Belöningssystem består av flera olika typer av belöningar, Jacobsen och Thorsvik 

(2014) betonar vikten av att skapa ett system för att öka de anställdas prestationer. 

Dessa system benämns som incitamentsystem som ska gynna både organisationen och 

de anställda. Syftet med dessa system är att motivera anställda till att utföra 

arbetsuppgifter i enlighet med organisationens mål, alltså belönar organisationen de 

anställda utifrån hur de anpassar sig efter strukturen. Incitamentsystemet bygger på vem 

som belönas, vad som belönas och vilka slags belöningar. Jacobsen och Thorsvik 

(2014) beskriver detta med hjälp av följande figur: 

 

Figur 3.1 Incitamentsystem (Jacobsen & Thorsvik, 2014) 

 

Vem belönas 

Det är viktigt att man skiljer mellan individuella belöningar, gruppbelöningar och 

systembelöningar när det kommer till incitamentsystem (ibid.). Huvudfokuset med 
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belöningssystem bör vara att mäta och belöna de faktorer som är särskilt viktiga för 

företaget (Smitt et al., 2002). Företag kan belöna individen för sina prestationer genom 

att mäta hur den enskilda presterar över en viss tid i form av exempelvis högre lön, 

bonus, bättre befattning eller mer ansvar (Bartol & Srivastava, 2002). Syftet med 

individuella belöningar är att det ska leda till bättre prestationer från individer, men vid 

fel användning av detta kan det bli konkurrens mellan de anställda som i sin tur kan 

hämma samarbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2014). Belöningar på gruppnivå innebär att 

hela grupper får ta del av belöningen kollektivt, de kan därför arbeta efter gemensamma 

mål och hur de ska nå upp till dem. Den positiva sidan som kan uppstå är att individer 

samarbetar och bygger en teamkänsla som kan leda till effektivare arbete och man 

minskar risken för konkurrens mellan anställda. Problem som kan uppstå är att andra 

anställda undgår arbete medan andra får arbeta hårdare. Det kan även i detta fall bli en 

form av konkurrens mellan de olika grupperna (Bartol & Srivastava, 2002; Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). Belöningen kan även ske genom systembelöningar, vilket innebär att 

hela organisationen erhåller en kollektiv belöning som baserar sig på det totala 

resultatet. Motivationen som individen får utifrån systembelöningar är relativt litet men 

de har en positiv inverkan för hela organisationen då man uppnått detta gemensamt 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

 

Vad belönas 

Denna del förklarar vilka beteenden och resultat som ska belönas utav organisationen. 

De anställda som rättar sig efter organisationen mål och regelverk erhåller 

beteendebelöningar medan resultatbelöningar mer syftar till belöning för uppnådda 

prestationer. Motivationshöjningen är tämligen låg gällande beteendebelöningar och 

resultatbelöningar kan lätt bli orättvisa då det finns faktorer som kan ha en stor inverkan 

på resultatet som individen inte kan påverka. För att öka den låga motivationen och 

samtidigt ge en trygghet och rättvisa i vad som belönas har man lagt till ett blandsystem 

som är kopplat till aspekterna från både beteende- och resultatbelöningar (Jacobsen & 

Thorsvik, 2014). 

 

Vilka slags belöningar 

Jacobsen och Thorsvik (2014) diskuterar två typer av belöningar, verkliga och 

symboliska. Verkliga belöningar avser monetära belöningar som lön och bonus. 

Symboliska belöningar i sin tur är icke-monetära och kan vara en lika viktig 
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belöningsfaktor för att motivera, beröm och befordran hör till denna typ. Det är inte 

ovanligt att en belöning är av både monetär och icke monetär karaktär, om en anställd 

blir befordrad utvinns belöningen i form av både högre befattning och en förhöjd lön. 

 

3.1.3 Monetära belöningar 

Monetära belöningar ger ett ekonomsikt värde till den anställde och är oftast uppbyggda 

runt pengar. Belöningarna utgår ofta från redovisningsinformationen och de anställda 

som påverkas av den (Bonner & Sprinkle, 2002). Nedan följer några exempel på 

monetära belöningar. 

 

Lön, Kortsiktiga ersättningar och förmåner 

De flesta företag betalar lön till sin anställda för att få dem att arbeta och vilja vara kvar 

på företaget. En högre lön kan få den anställde att känna sig uppskattad och på så sätt 

bli tillfredsställd till att vilja prestera på arbetet, då de känner sig behövda. Lönen kan 

därför både ha positiv och negativ inverkan på motivation beroende på hur den 

utformats (Anthony et al., 2014). 

 

En annan typ av belöning är att använda sig av ett bonussystem som exempelvis kan 

vara uppbyggt på att den anställde erhåller ersättning i förhållande till omsättning. 

Företag tenderar att välja bort olika typer av denna metod för att de kan kräva att de blir 

tvungna att betala vid dåliga tider också. Därför väljer företag istället olika bonusar efter 

hur högt resultat som varit. Då bonusen ofta baseras på ett år eller liknande kan de vara 

ett bra sätt att få den anställde att vara kvar då denne kan bli utan bonus om den 

exempelvis lämnar arbetet. Andra metoder kan vara att ge mindre monetär belöning i 

form av icke-monetära (Anthony et al., 2014). 

 

Förmåner kan både räknas som en icke monetär och monetär förmån. Detta har och göra 

om de föreligger en skattepliktighet för den anställde och den kan anses räknas som lön, 

t.ex. en bilförmån. Den kan också anses vara en icke monetär och omfatta andra saker 

som t.ex. personalfest (Svensson, 2001). 

3.1.4 Icke-monetära belöningar 

Då de monetära belöningarna oftast är kortsiktiga till sin karaktär används istället icke-

monetära belöningar för att arbeta mer långsiktigt inom organisationer. Problemet med 
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de icke-monetära belöningarna är istället att de är svåra att mäta (Anthony et al., 2014). 

Dessa belöningar är inte uppbyggda av ekonomiskt värde utan är istället byggda runt 

mer sociala aspekter (Svensson, 2001). Nedan följer några exempel på icke-monetära 

belöningar. 

 

Utbildning, befordran, mening i arbetet, arbeta tillsammans 

Utbildning räknas som en form av belöning. Detta då den anställde kan erbjudas 

möjlighet att lära sig nya saker vilket utvecklar individen (Merchant & Van der Stede, 

2012). En individ som drivs av att få en större maktposition inom organisationen kan 

motiveras mer av en belöning i form av befordran än i monetär form. Då personen 

eftersträvar att stegra och få ta mer ansvar (Merchant & Van der Stede, 2012). 

 

Personer söker ofta mening i olika saker som politik, religion, välgörenhet men man kan 

också finna mening i arbetet. Ett företag som skapar produkter och tjänster som gör de 

bättre för konsumenter kan upplevas meningsfullt och på så sätt skapa motivation för 

den anställde. Även att människor idag prioriterar annat framför pengar som 

värderingar. Genom att få arbeta tillsammans med andra likasinnade personer kan det 

upplevas motiverande för den anställde och kan ses som en belöning (Anthony et al., 

2014).    

 

3.2 Inre och yttre motivation 

Ordet motivation kan tolkas olika beroende på vilket sammanhang ordet används inom. 

En grov definition av ordet motivation är följande: “Motivation är de faktorer hos en 

individ som väcker, kanaliserar och bevarar ett visst beteende gentemot ett givet mål” 

(Weiner 1992, Franken 2002; refererad i Hein, 2012, s.13). Problematiken med denna 

förklaring av ordet motivation är att begreppet blir tvetydigt Man kan först tolka det 

som att motivation går att styra med hjälp av belöningar och straff.  Men tolkning kan 

också göras att motivation är något som individen själv styr efter sina egna 

preferenser (Hein, 2012). Motivation kan vara förknippat med arbetsprestation och 

individer kan därför bättre nå upp till organisationens mål om de är motiverade. Det är 

därför viktigt att beakta motivationskonceptet vid utformning av belöningssystem. En 

viktig faktor är att resultat som en individ ska uppnå är kopplat med belöningar som 

individen eftertraktar, då vi motiveras av olika saker. Om resultatet är i kongruens med 
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organisationens mål uppmuntras de anställda till att uppfylla de krav som sätts (Nilsson 

& Olve, 2013).    

 

För att få en vidare förståelse för begreppet motivation är de viktigt att skilja på inre och 

yttre motivation. För utformning av belöningssystem är den mest relevanta distinktionen 

den mellan inre och yttre motivation (Deci & Ryan, 2000). Inre motivation är då vi 

drivs av att göra något för att det ligger inom våra intressen. Yttre motivation däremot 

så drivs individen till att utföra en prestation för att de väntar en belöning(Nilsson & 

Olve, 2013). Inre motivation får kritik från många ekonomer att de är dyra och svåra att 

mäta. Företag måste istället se nyttan på längre sikt som inre motivation kan skapa. En 

av styrkorna med inre motivation är att de kan skapa kreativitet. Då inre ser mer till den 

anställdes behov (Osterloh & Frey, 2000). En annan styrka med inre motivation är att 

personer tenderar att lära sig snabbare. Detta då den anställde ser en mening i att lära sig 

än att istället bara lära sig för att tillgodose en yttre omständighet (Deci & Flaste, 1995, 

refererad i Osterloh & Frey, 2000). De yttre motivationsfaktorerna ligger utanför 

individens kontroll. Det är således externa faktorer som styr huruvida individen blir 

motiverad och individen kan därför inte själv påverka huruvida motivation uppstår. De 

är därför instrumentella till sin karaktär då ett visst beteende t.ex. leder till en belöning 

och individen väljer att agera i den riktningen (Hein, 2012).  

 

För att förklara hur motivation uppstår finns olika teorier. Motivation är dels något som 

kan uppstå genom att olika behov uppfylls inom människan men kan också uppstå i en 

process med andra människor (Hein, 2012). Nedan kommer två grundläggande 

innehållsteorier presenteras för att förstå hur individens inre och yttre motivation kan 

analyseras. 

 

3.2.1 Maslows behovshierarki 

I diskussionen om att medarbetare motiveras av olika saker kommer Maslows 

behovshierarki ofta fram. Kärnan i denna teori är att individer drivs av behov och 

motivationen är beroende av vilka behov som arbetet kan tillfredsställa (Nilsson & 

Olve, 2013). Maslow delade in behoven enligt en behovshierarki, som förklarar vad 

människor strävar efter och hur dess prioriteringar ser ut beroende på deras 

tillfredsställelse. Behovshierarkin beskriver bland annat människors synsätt på de 

fysiologiska behoven, trygghet, gemenskap, uppskattning och självförverkligande 
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(Levander, 2003). För att de övre behoven ska uppfyllas behöver därför de 

grundläggande vara utförda och det är de övre behoven i hierarkin som har betydelse för 

motivationen avseende uppskattning och självförverkligande (Nilsson & Olve, 2013). 

Denna behovshierarki förklarar hur effekterna av belöningssystemets påverkas beroende 

på behovet av uppskattning och självförverkligande (Levander, 2003). 

 

Figur 3.2. Maslows behovshierarki (Levander, 2003) 

 

Det första steget i figuren är fysiska behoven, alltså de grundläggande behoven en 

människa har i livet, så som mat och sömn. Därefter kommer trygghetsbehovet som 

består av både fysisk och psykisk trygghet som skydd och säkerhet. Gemenskap är på 

tredje steget, för att uppnå detta behöver man samhörighet, så som vänskap och kärlek. 

Dessa tre räknas som de grundläggande stegen i behovshierarkin och när dessa är 

uppfyllda kan man sträva efter nästa del (Levander, 2003).  

 

Nästa del i hierarkin är behoven av uppskattning och självförverkligande som påverkas 

av företagets belöningssystem (Nilsson & Olve, 2013). Behovet av uppskattning uppnås 

då individen blir respekterad, berömd och hyllad. Självförverkligande behovet blir 

uppfyllt då individen får möjligheten att nå framgång och sina mål (Levander, 2003). Ur 

företagets perspektiv så är detta behovet uppfyllt då en anställd får utvecklas utifrån sina 

egna önskemål och ta större ansvar i organisationen (Nilsson & Olve, 2013). 
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3.2.2 Tvåfaktorteorin 

En annan forskare som belyste frågan om hur inre och yttre motivation skapas var 

Hertzberg. Han valde att dela in inre och yttre motivationer i två faktorer, 

tvåfaktorteorin, som han kallade motivationsfaktorer och hygienfaktorer (Nilsson & 

Olve, 2013). Hertzberg skilde på hur man fick medarbetare att utföra en arbetsuppgift 

och hur man fick en medarbetare att vara motiverad att utföra en arbetsuppgift. Totalt 

bestod hygien- och motivationsfaktorerna av 14 stycken faktorer som påverkade 

arbetstillfredställelsen. Skillnaden mellan de olika faktorerna låg i att hygienfaktorerna 

endast var förknippad med missnöje på arbetsplatsen om de uteblev. De ansågs därför 

inte bidra till motivation utan fungerade istället som en faktor som förebyggde missnöje. 

Exempel på hygienfaktorer var lön och arbetsförhållande. Motivationsfaktorerna var 

mer knutna till arbetstillfredställelsen och arbetet i sig och bidrog därför till motivation, 

t.ex. prestation och bekräftelse (DeShields, Kara & Kaynak, 2005). 

 

Figur 3.3 Tvåfaktorteorin (Hein, 2012) 

3.3 Rättvisa och förväntningar 

Rättvisa och förväntningar bygger på processteori och utgår istället från variabler som 

kan förklara faktorerna bakom att motivation uppstår hos en individ.  Dessa teorier 

menar att motivation även kan uppstå i sociala möten med andra individer.  Även om 

personen blir motiverad kan ändå demotivation uppstå då individer jämför sig med 

andra. Motivationen är därför inte oberoende av andra personer. Några vanliga teorier 
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för att förklara detta är bland annat rättviseteorin, förväntningsteori och Porter och 

Lawlers utvidgade modell (Hein, 2012). 

 

3.3.1 Rättviseteorin 

Rättviseteorin bygger på hur en individs motivation påverkas beroende på vad den anses 

vara rättvist. Viktigt att understryka att rättvisa är en subjektiv uppfattning och är något 

som varje individ utvärderar. Genom att en individ kalkylerar sitt nettoresultat, hur hårt 

individen har arbetat, och jämför sedan det med sin belöning. Det erhållna 

nettoresultatet kommer individen sedan jämföra med andra personer, exempelvis 

kollegor. Upplever individen skillnader i nettoresultat kan individen uppleva orättvisa 

och därför kan demotivation uppstå. Individen kommer därför försöka att utjämna 

orättvisan genom att t.ex. arbeta långsammare eller kompensera på annat sätt (Hein, 

2012). 

3.3.2 Förväntningsteorin 

En av de grundläggande teorierna om hur arbetsmotivation kan skapas utgår från 

Vrooms förväntningsteori. Vrooms modell bortser inte från att en människas behov 

bidrar till ett visst beteende men belyser att detta inte räcker för att förklara hur en 

individ väljer att agera (Hein, 2012). Den bygger på att om en person förväntar sig att 

ett visst beteende leder till ett visst utfall skapas motivation. Tilläggas ska göras att 

beteendet måste anses sannolikt att nå till det önskade resultatet för att individen ska 

välja att agera (Bonner & Sprinkle, 2002). 

 

3.3.3 Porter och Lawler 

Porter och Lawlers modell är en utvidgning av Vrooms förväntningsteori.  Modellen 

tillägger att även om individen är motiverad kan medarbetaren sakna de verktyg för att 

uppfylla de arbetsuppgifter som denne har (Hein, 2012). De menar att ansträngningar 

nödvändigtvis inte behöver leda till att prestationer utförs bättre. Eftersom att individen 

kan sakna förmåga att slutföra arbetsuppgifter.  Så även om individen är motiverad kan 

inte arbetet slutföras. En annan faktor är att personen kan ha svårt att förstå vad som ska 

presteras då de kan saknas tydlig rollfördelning (Steers, Mowday & Shapiro, 2004). Ett 

annat tillägg i modellen är att individen också tar hänsyn till inre och yttre 

motivationsfaktorer huruvida de blir motiverad. Modellen tillägger även ett 

rättvisemoment likt rättviseteorin (Hein, 2012). 
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3.4  Mätning och uppföljning av prestationer 

Hur man mäter och följer upp prestationer är också en utmaning för det enskilda 

företaget. Vad som kan anses bra i en bransch kan vara sämre i en annan då det kan vara 

problematiskt att mäta prestationer. Organisationer brukar skilja på två typer av mått 

som används vid mätning av prestationer. Det första är finansiella mått som kan 

användas vid mätning av mer monetära former några exempel kan vara: försäljning, 

resultat, kassaflöde, omsättning, avkastning på investeringar, tillväxt kapital och 

lageromsättning. Det andra måttet är icke finansiella och består istället av t.ex. 

innovation och marknadsposition. Problematiken ligger i att få fram objektiva mått för 

att mäta organisationens prestationer då de kan vara svårt att veta vad som bidragit till 

ökade vinster och framtida konkurrenskraft (Allen & Helm 2001). 

 

3.4.1 Balanserade styrkort 

Ett verktyg som användas för att arbeta med mål och mått är de balanserade styrkortet. 

Balanserade styrkortet introducerades av Kaplan och Norton (1999) och menade att ett 

företag kan inte bara förlita sig på finansiella mått för att styra sin verksamhet. 

Anledningen var att de tenderar att vara kortsiktiga och mäter oftast bara det förgångna. 

Ett företag måste därför fokusera på mer långsiktiga mått för att komplettera de 

finansiella måtten. Genom att göra detta kan styrningen av företaget balanseras då 

modellen mäter både årets prestationer och företagets långsiktiga konkurrenskraft 

(ibid.).  

 

Kaplan och Nortons (1999) modell är uppbyggd utifrån fyra olika perspektiv som gör 

att strategier kan säkerställas och mål uppfyllas. Företaget utformar sedan olika 

nyckeltal och hur de nyckeltalen ska mätas under varje perspektiv (Nilsson & Olve, 

2013). 
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Figur 3.4 Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1999) 

 

Finansiella perspektivet 

Det finansiella perspektivet handlar om hur företag ska ge avkastning på det insatta 

kapitalet genom att t.ex. analysera avkastning, intäktsförändringar och andra 

ekonomiska nyckeltal. Då detta perspektiv analyserar dåtiden blir det som ett kvitto på 

hur de andra perspektiven uppnåtts. De ska därför gå att koppla samman nyckeltalen 

med de andra perspektiven (Kaplan, 1999). 

 

Kundperspektivet 

Kundperspektivet sätter företagets kunder i fokus. Här utformar företag olika kundmått 

för att mäta hur väl man bemöter sina kunder. Några exempel kan vara 

kundtillfredställelse och återköpsbenägenheten.  Företaget kan med andra ord styra hur 

de vill skapa värde för respektive kund genom att förstå vad kunden eftersträvar (ibid.). 

 

Interna processer perspektivet 

Detta perspektiv fokuserar på hur företagsledningen ska hantera de interna processerna 

som kan vara kritiska för företaget.  Två punkter som brukar ligga till grund för detta 

perspektiv är att arbeta med processer för att behålla sina kunder och som skapar nöjda 

aktieägare. Företaget kan t.ex. sätta upp mål hur man ska skapa värde för kunden genom 

att utveckla olika arbetsuppgifter inom organisationen (ibid.).   
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Lärande perspektivet 

Lärande perspektivet är hur företaget tänkt arbeta när det gäller att främja tillväxten och 

olika förbättringar. Detta perspektiv beskriver vad företag ska göra idag för att nå sina 

övergripande mål. De gäller därför att investera för framtiden i olika resurser i företaget. 

Ett sätt är att investera i sina medarbetare (ibid.).  

 

3.4.2 Måluppföljning   

Hur företag arbetar med mål kommer påverka hur motivation uppstår hos den enskilda 

individen att slutföra målet. Det blir därför ett sätt för företag att utvärdera prestationer 

då målen kan utvärderas och följas upp (Locke & Latham, 2002). För att 

måluppföljning ska fungera effektivt nämner Locke och Latham (2002) fem punkter: 

 

 Betydelse - Hur viktigt den anställde finner att ett mål är avgör prestationen 

(ibid.). 

 Målengagemang - Att få medarbetaren att vara engagerat till målet är ett sätt 

som påverkar hur väl målet uppfylls. Då personer kan finna mening i att nå upp 

till målet (ibid.).    

 Självförtroende - Är en viktig faktor som styr huruvida individen kommer 

kunna slutföra arbetsuppgiften. Känner individen att den saknar kompetens finns 

risk att frustration uppstår och det blir därför svårt att slutföra sin arbetsuppgift 

då man känner sig otillräcklig (ibid.).    

 Feedback – Feedback är viktigt när man arbetar med mål. Om den anställde inte 

vet hur den presterar blir det omöjligt att göra några ändringar. T.ex. om den 

anställde arbetar efter ett mål men får aldrig veta hur nära den är att uppnå målet, 

så kan den varken öka takten eller komma på en ny strategi för att göra arbetet 

effektivare. Den anställde vet på så sätt inte om den gör något bra eller 

dåligt(ibid.). 

 Komplexiteten i arbetsuppgiften–Hur svår en arbetsuppgift är påverkar hur 

målet uppnås. En alltför svår uppgift kan påverka att målet inte nås och en allt 

för enkel arbetsuppgift kan leda till likgiltighet. Uppgifterna ska försöka vara 

svåra men inte omöjliga för att de ska skapa en tillräcklig utmaning för den 

anställde (ibid.).    
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3.5 Sammanfattning 

För att säkerställa att vi använder begrepp på ett tillförlitligt sätt har en egen modell 

konstruerats utifrån vår referensram, se nedan figur 3.5. Modellen ska användas för att 

analysera hur belöningssystem kan påverkar motivation beroende på hur det utformas. 

 

 

Figur 3.5 Utredningsmodell 

 

Innan ett företag beslutar om att upprätta ett belöningssystem är första steget att 

klargöra ett syfte med belöningssystemet. Anthony et al (2014) nämner att syftet kan 

vara att behålla, rekrytera, informera och motivera de anställda. När syftet med 

belöningssystemet är bestämt kan företaget börja utforma själva belöningssystemet. I 

detta steg har vi tagit Jacobsen och Thorsviks (2014) incitamentsystem vid utformning. 

Första steget är att bestämma vem som ska ta del av belöningssystemet, uppdelning kan 

göras efter grupp eller individ. Nästa steg är att bestämma vad som ska belönas. Är det 

ett beteende, t.ex. bemöta kunder eller är de ett mer resultatinriktat, t.ex. öka försäljning 

för sin avdelning. Det sista steget är att bestämma vilken typ av belöning som ska 

användas. Antingen kan den komma i monetära former som pengar alternativt icke-

monetära i form av t.ex. utbildning, förmåner eller befordran. 

 

Grundtanken är att belöningssystemet ska leda till motivation då den anställde kan 

erhålla en belöning för utförd prestation. Vad som leder till motivation är dock svår 

tolkat, därför har inre och yttre motivation tagits i beaktning. Några teorier som används 

är Maslows behovshierarki, som är en grund för en individs motivation, och Hertzbergs 
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tvåfaktorteori, som beskriver mer vad som är motiverande på arbetet. Då dessa teorier 

bara beskriver människors behov har mer processinriktade teorier inhämtats för att 

beskriva ett mer omfattande dilemma om hur personer upplever rättvisa och 

förväntningar. De teorier som använts för att analysera detta är: förväntningsteorin, 

rättviseteorin och Porter-Lawler-modellen.  

 

För att förstå om verkligen motivation uppstått behöver man följa upp prestationer och 

mäta dem. Här har vi valt att använda mål och mått för mätning av prestationer. Vi har 

utgått från Kaplan och Nortons (1999) balanserade styrkort för uppsättning av mål och 

mått. Vi har även valt att nämna Locke och Lathams (2002) fem påverkande faktorer 

om hur mål uppfylls. Hur dessa faktorer kombineras kommer att avgöra huruvida det 

går att klargöra att ett belöningssystem kan ha positiv eller negativ påverkan på 

motivationen hos de anställda. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den primärdata som samlats in. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av ICA Sverige som organisation för att sedan presentera de båda 

butikerna. Butikerna kommer först att presenteras med en kortare beskrivning om varje 

butik. Därefter delade vi upp varje butik i tre huvudrubriker som utgår från vår 

utredningsmodell: belöningssystem, motivation och uppföljning. 

 

4.1 ICA Sverige 

Kärnverksamheten i ICA Sverige är dagligvaruhandeln. ICA Sveriges affärside bygger 

på den så kallade ICA-idén vilket innebär att butiker kan samarbeta genom 

gemensamma inköp och skapa stordriftsfördelar. Varje handlare kan sedan utforma sin 

butik efter önskat behov och kan på så sätt möta deras kunders behov. En del i ICA-idén 

är att ge duktiga butiksmedarbetare möjligheten till att bli egna företagare med en 

mindre ekonomisk insats. Nedan följer ICA Sveriges affärs- och intjäningsmodell. 

 

Figur 4.1ICA Sveriges affärs- och intjäningsmodell (ICA, 2016) 

Relationen mellan handlaren och ICA Sverige sker vanligtvis genom ett avtal som 

kallas ICA avtalet. Ett avtal där det framgår att ICA Sverige äger rätten till butiksläget 

och varumärket. Däremot äger handlaren butiken och bestämmer hur den ska drivas. 

Avtalet innehåller också en hembudsklausul om handlaren vill sälja sin butik. Det 

framgår även hur stor andel av vinsten som ska betalas som årlig ersättning till ICA 

(ICA, 2016). 
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4.2 ICA Maxi 1 

ICA Maxi 1 är en medelstor organisation med cirka 140 anställda och finns i en 

kommun med över 50 000 invånare. Butiken ägs till största del av handlaren men också 

till en mindre del av butikschefen. De har drivit butiken sen en kortare tid tillbaka men 

har arbetat tillsammans en längre period. Handledaren och butikschefen har tillsammans 

utsett en ledningsgrupp. Bredvid styrelsen finns även ett strategiskt råd som arbetar mer 

långsiktigt och arbetar därför inte efter någon budget. Deras uppgift är att bara blicka 

framåt och skapa idéer till styrelsen. I organisationen finns även en ledningsgrupp som 

består av olika funktioner inom byggnaden. I ledningsgruppen sitter de fyra 

områdescheferna i organisationen som är ansvariga för större ansvarsområden. Under 

områdescheferna finns olika mellanchefer som är ansvariga för sin avdelning. Vid sidan 

om finns även en stödfunktion som arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Under 

varje mellanchef finns sedan ett antal medarbetare som är uppdelade efter vilken 

avdelning de tillhör. 

 

Respondenter 

 Handlare – Intervju 9 Maj 2016 på ICA i en av deras möteslokaler.  

Handlaren började med att arbeta extra i en matbutik för att sedan bli erbjuden 

att ta över. Gick då en utbildning inom butikschefsprogram som bestod av flera 

olika moment, allt från marknadsföring till ledarskap. Handlaren har drivit butik 

i över 20 år och gått den klassiska ICA trappan, som betyder att man drivit allt 

från den lilla butiken till den stora butiken. 

 Butikschef – Intervju 11 Maj 2016 på ICA i en av deras möteslokaler. 

Butikschefen har arbetat i butik sedan han var 15 år och blev butikschef vid 24 

års ålder på en ICA supermarket. Han har gått flera utbildningar i ICA-skolan 

som t.ex. en ledarskapsutbildning.  Han blev sedan butikschef för en ICA Maxi 

och arbetade med detta tills han fick möjligheten att köpa in sig som delägare 

med den nuvarande ICA-handlaren. 

 Medarbetare – Intervju 10 Maj 2016 via telefon. 

Medarbetarna har avslutad gymnasieutbildning från samhällsprogrammet och 

arbetat som telefonförsäljare tidigare. Har även läst ett antal kurser på universitet 

men inget avslutat program. Har arbetat ungefär ett år i butiken främst inom 

Internethandel men även i kassan. 
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4.2.1 Belöningssystem 

Handlaren påpekar hur viktigt det är med belöningar och att de kan förekomma i många 

olika former. Detta för att medarbetarna ska veta att hårt arbete belönas och butiken 

arbetar därför med både stora och små belöningar. Detta verkställs genom olika bilder 

och delmål som butiken arbetar efter så alla är medvetna om butikens framtidsutsikter. 

Butikschefen menar att ett av syftena med belöningssystem är att få alla medarbetarna 

att förstå varför de går till arbetet. Medarbetarna är på arbetet för att hjälpa kunden och 

det måste de vara medvetna om.  Detta förmedlar butiken genom att prata mycket om 

det och genom att skapa gemensamma bilder så att alla bilder ska överensstämmas med 

varandra. Även medarbetaren tycker att ICA butiken belönar för bra prestationer och 

påpekar hur viktigt det är med bra kundbemötande. Något som alla respondenterna 

nämnde var att ett av huvudmålen de arbetar med var att öka sin proaktivitet, alltså hur 

man arbetar för att öka kundnöjdheten och förebygga missnöjdhet. 

 

Handlaren berättar att en belöning aldrig får vara något man förväntar sig om den ska ha 

någon effekt. Även att man arbetar effektivare om man har en morot men 

moroten behöver inte alltid vara pengar, då allt inte handlar om pengar utan mycket 

handlar om trivsel. En bra prestation hör ihop med att kunna ha möjlighet att påverka i 

sitt arbete och känna ansvar. 

 

Monetära belöningar 

Butikschefen menar att man ska vara försiktig med att erbjuda andra typer av monetära 

belöningar förutom lön, då de kan leda till att medarbetare arbetar ineffektivt om 

belöningen tas bort. Vidare berättar handlaren att det finns vissa former av monetära 

belöningar som butiken använder sig utav. Belöningarna har sorterats in under två olika 

belöningssystem som är lön och kortsiktig ersättning. 

 

Lön   

Lön bestäms av kollektivavtal, lönen baseras efter vilken befattning, arbets- och 

ansvarsuppgifter samt erfarenheter den anställde har. Genom detta kan därför 

löneskillnader motiveras om sådana finns mellan anställda med liknande 

arbetsuppgifter. 
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Kortsiktig ersättning  

Företaget använder sig av olika gåvor som gäller samtliga de anställda som presterat 

extra bra. Exempel på gåva som kan erhållas när man presterat extra bra är biobiljett. 

Gemensamma gåvor kan vara presentkort vid jul eller andra rabatter. Maxi 1 använder 

sig också av extra lön som kan betalas ut när speciella mål har uppfyllts eller när 

medarbetare gjort något extraordinärt och arbetat utanför ramarna. 

 

Icke-monetära belöningar 

Butikschefen och handlaren nämner att de finns olika typer av icke-monetära belöningar 

som de använder sig av när någon presterat bra eller som gäller samtliga anställda. 

Belöningarna har sorterats in under fem olika belöningssystem; förmåner, utbildning, 

befordran, mening i arbetet och arbeta i grupp.  

 

Förmåner 

ICA Maxi 1 använder sig av många olika förmåner. Deras främsta syfte är att skapa en 

bra arbetsmiljö. Några exempel som handlaren och butikschefen berättade om var: 

personalrabatt, kaffe/frukt, träningsbidrag, personalfest/kickoff. Butiken arbetar också 

med “Dubbla dina rabatter” där enkla mål utformats som går att mäta och alla de 

anställda kan påverka. Når de upp till de gemensamma målen dubblas personalrabatten. 

 

Utbildning 

Ett belöningssystem företag använder för att få personer att utvecklas och trivas är 

utbildning. Belöningen erbjuds de anställda som visar att de vill lära sig och till de 

anställda som behöver lära sig för att klara sina arbetsuppgifter. Det är också 

avdelningscheferna ansvar att förmedlar om medarbetare behöver utbildning berättar 

handlaren. 

 

Chans till befordran 

Företaget arbetar också med känslan att varje anställd ska känna att de går att stegra i 

organisationen. Detta förmedlas genom att butiken är tydliga med vilka förutsättningar 

anställda har och diskuteras även under de individuella mötena. Medarbetaren berättar 

även att han uppmärksammat anställda som fått högre befattningar på kortare tid. 
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Mening i arbetet  

Företaget arbetar idag mycket runt värderingar. Detta skapas genom olika 

värderingsprinciper och de två stora orden glädje och tillsammans. Maxi 1 arbetar 

mycket med trivsel och skapa engagemang genom att chefer förmedla detta ner i 

organisationen. Butiken arbetar med att skapa en Maxi-anda, de har utformat ett 

program med olika punkter som ska skapa mening och illustrationer för varje 

medarbetare och som alla bär med sig på arbetet. Handlaren nämner också att de är 

viktigt att arbeta med att alla känner att de bidrar till verksamheten. 

 

Arbeta i grupp 

Medarbetaren berättar hur arbetet i grupp skapar en gruppdynamik. Som gör att man 

inte bara arbetar för sig själv utan även arbetar tillsammans. Vilket gör att man känner 

ett större ansvar för sin avdelning. 

 

4.2.2 Inre och yttre motivation 

Utmaning 

Butikschefen beskriver att motivation skapas genom att kunna följa upp saker och att 

det är viktigt att inte bara bli motiverad av positiva saker. Detta då konkurrens och annat 

också kan vara motiverande även om det kan uppfattas negativt. Butikschefen menar att 

de blir jobbigt den dagen det går dåligt om du bara blir motiverad av positiva saker. 

 Utmaning att kunna vara med och utveckla butiken skapar därför motivation. 

 

Bekräftelse/Bli sedd 

Medarbetaren berättar att uppmärksamhet har påverkat honom positivt och motiverat 

honom till att bli noggrannare i sina arbetsuppgifter. Det har även gjort honom 

medveten att ge feedback till andra. Medarbetaren anser också att feedback inte bara ska 

ske när det är något positivt utan även kan ske konstruktivt så man får möjligheten att 

utvecklas. Därför är det viktigt att både ge och få feedback. Genom att chefer också 

berättar hur de går och blir det enklare att nå upp till mål vilket skapar motivation. 

 

Delaktighet 

Ett sätt ICA Maxi 1 arbetar med är att alla anställda kan vara med att påverka. Dels 

genom så kallade förbättringsförslag och även genom att arbeta efter sina individuella 
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och gruppmål. Gällande förbättringsförslagen är målet att få in tre stycken om dagen. 

Det är även viktigt att de anställda ser att något händer med de förslag som lämnas in 

enligt butikschefen. Handlaren berättar att företaget kan kontrollera om de är bättre eller 

sämre än samma dag som förra året. På så sätt kan medarbetaren vara med och påverka 

och se resultat snabbare. Då personalen blir medveten om vad som går bra eller dåligt. 

Medarbetaren tycker även det är viktigt när de får in nya medarbetare att de vet vad som 

ska göras och att de blir delaktiga även om de bara arbetar en gång i vecken. Detta då de 

kan skapa en gruppkänsla då mål kan uppnås tillsammans.  

 

Arbetsmiljön 

Som nämndes ovan arbetar butiken aktivt med att förmedla varför medarbetarna går till 

arbetet. Handlaren berättar att grunden för de anställda är att få lön men att skapa en bra 

arbetsmiljö och sprida känslan till de anställda är också viktigt. Medarbetaren berättar 

att det är motiverande när chefer sprider positiv energi då de skapar en trevligare 

arbetsplats. 

 

4.2.3 Rättvisa och förväntningar 

Handlaren berättar att förut delade ledningsgruppen lika på alla extra pengar som de 

fick in. Numera är det handlaren som fördelar ut hur stor del varje chef ska få. Detta för 

att skapa en mer rättvisa fördelning då en person kan ha gjort ett tyngre mer 

betydelsefullt arbete under en period för organisationen. Handlaren menar att det är 

viktigt att alltid kunna motivera de val han gjort så att inte andra personer känner sig 

orättvist behandlade, detta gäller även vid befordran och om någon fått högre lön. Både 

handlaren och butikschefen menar att det är bra med morötter men om du inte kan stå 

bakom dina handlingar och motivera varför så får du problem. Butikschefen tycker de 

har ett regelverk som inte tillåter orättvisor, t.ex. är butiken öppen till klockan 23 varje 

dag och alla måste arbeta kväll någon gång, likaså gäller det med helgerna. Det är 

viktigt att det finns ett rättvist schema och att man får lön och extra tillägg för olika 

ansvarområden. Butikschefen berättar att har man arbetat lika länge och har samma 

befattning så har man samma lön. Något som medarbetaren tycker är viktigt är att ha 

samma förutsättningar och erbjudas möjligheter till att få utvecklas. 

 

Butikschefen menar att vad medarbetarna förväntar sig är nog något de tillsammans 

skapar. Butiken försöker vara tydliga och meddela att det finns möjligheter till 
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utbildning och att det finns möjligheter för de drivande att ta del av detta. Det är också 

viktigt att ledningen ger den medarbetare som förtjänar utbildning chans till detta. 

Medarbetaren har inga speciella förväntningar just nu men menar att i framtiden vill han 

kanske utbilda sig inom butiken för att kunna klättra och vill då att den möjligheten ska 

finnas. 

 

4.2.4 Uppföljning 

Respondenterna berättade om några uppföljningsformer som de använde sig av för att 

följa upp olika typer av prestationer, nedan följer några exempel. 

Mål och mått 

Handlaren berättar att det är viktigt att arbeta med mål, allt från stora till små och detta 

gör de genom att arbeta efter en modell som kallas CAL och via den sätts mål upp. 

Målen är utformade så att de ska bygga upp en känsla som gör att de anställda känner 

sig viktiga genom att skapa förutsättningar så de kan påverka målen. Det är även viktigt 

att målen är tydliga så medarbetare vet när de uppnått målen och att tydlighet finns. 

Vidare menar handlaren att det också är viktigt att anställda förstår varför de uppnådde 

målet och inte bara att de uppnådde målet. 

Maxi 1 använder sig också av något som heter Lean för att styra på daglig basis via mål 

och nyckeltal. Butiken har styrtavlor på varje avdelning med uppsatta mål och delmål. 

De bryter ner det så långt att dagens positiva och dagens förbättringsåtgärd finns med 

för att anställda alltid ska vara informerade. De har även checklistor som är anpassade 

till respektive avdelning för att allt ska vara rent och på sin plats. Via Lean har man 

morgonmöten på varje avdelning där tanken är att alla medarbetare ska vara närvarande. 

För att få de anställda delaktiga i detta vill ledningen få in tre förbättringsförslag varje 

dag som de kan utvärdera och utvärderas. Sen har avdelningscheferna tillsammans med 

ledningen ett möte där all information från varje avdelning diskuteras och om något 

behöver förbättras. Maxi 1 arbetar med att bryta ner nyckeltal på varje avdelning och 

som följs upp två gånger om dagen för att se om något varit extra bra eller lite sämre.  

Butikschefen berättar att det är viktigt att det inte är för många nyckeltal och att man har 

ungefär samma på alla avdelningar för att lättare kunna jämföra. 
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Samtal 

Utvecklingssamtal genomförs en gång om året med alla medarbetare där man frågar hur 

de mår. Utvecklingssamtalen följer de upp i deras driftgrupp och ledning, sen 

presenterar de även den för facket. Detta möjliggör att man kan upprätta en 

handlingsplan hur man ska förbättra olika åtgärder. Butikschefen berättar att Maxi 1 

infinner sig i ett klimat där de utväxlas mycket feedback, vilket gör att de är öppna och 

positiva till feedback. Detta ställer krav på cheferna att ge feedback. Medarbetaren 

berättar att varje gång han utsätts för en situation där det uppstår ett problem så försöker 

han lösa det själv, vilket blir ett kvitto på att han lärt sig det man ska.  Medarbetaren 

berättar också att de har uppföljning på effektivitet där man undersöker hur avdelningar 

utför olika arbetsuppgifter. De har tre sådana kontroller om året. Detta gör att hans chef 

kan berätta hur deras avdelning ligger till, även hur varje individ ligger till. Detta gör de 

anställda medvetna om något behöver förändras.  
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4.3 ICA Maxi 2 beskrivning 

ICA Maxi 2 är familjeägt och sedan finns en minoritetsdelägare som är butikschefen. 

Butiken finns idag i en svensk storstad. Organisationen är uppbyggd genom att handlare 

och butikschef ansvarar för att styra verksamheten mer långsiktigt. Den operativa 

verksamheten styrs av den ledningsgrupp som består av olika försäljningschefer inom 

butiken samt butikschef och handlaren. Bredvid finns också en stödfunktion som arbetar 

med administrativa uppgifter som ekonomi och HR. Under försäljningscheferna finns 

säljledare och sedan kommer sälj trainee som utbildas för att bli säljledare. Nästa steg är 

sedan medarbetare som arbetar på olika avdelningar. 

 

Respondenter 

 Handlare – Intervju 10 Maj via telefon. 

Handlaren har arbetat som flera roller i butiken. Han började jobba extra i 

butiken under gymnasiet. Han har även studerat ett år på högskola och gått olika 

ICA utbildningar, en var en avancerad ledarskapsutbildning. Han har varit 

handlare i snart 10 år.  

 Butikschef – Intervju 20 Maj via telefon. 

Butikschefen började inom handelsbranschen med praktik med kläder på 90-

talet och efter det började han arbeta med livsmedel. Har arbetat inom olika 

avdelningar i en ICA butik. Under tiden gick han utbildningar för att sedan 

arbeta med att åka runt i Sverige och bygga upp butiker.  

 Kassachef – Intervju 22 Maj via telefon.  

Kassachefen har arbetat inom fastfood branschen en längre tid. Där han bland 

annat arbetet som supervisor och ansvarade för att utbilda restaurangansvariga. 

Har arbetat i butiken i snart 10 år. Arbetsuppgifterna förutom rollen som 

kassachef är främst att arbeta med utbildning inom traineeprogrammet. 

 

 

  



  
 

43 

4.3.1 Belöningssystem 

ICA Maxi 2 arbetar idag mycket runt individer och utformar därför olika 

belöningssystem mer efter att individer ska få chansen att växa. Mycket av arbetet sker 

genom att få personalen delaktiga och lyfta medarbetarna berättar butikschefen. Detta 

gör man genom att låta personer få ta ansvar och genom att aktivt utbilda personalen i 

olika omfattning. Maxi 2 använder sig inte av så många monetära belöningar då de ser 

en risk med att personer blir mer fokuserade att bara nå sina egna mål på respektive 

avdelning, vid t.ex. användande av ett bonussystem. Ett annat sätt butiken arbetar efter 

är att höra sig omkring och på så sätt få idéer hur olika belöningssystem kan utformas 

och sedan anpassa dem så de passar in i deras verksamhet. 

 

Monetära belöningar 

Butikschefen menar att när man arbetar med monetära belöningar är de viktigt att vara 

lyhörd och lyssna på goda exempel. Det är därför viktigt att inte bara implementera en 

monetär belöning då anställda sedan riskerar att förvänta sig den. Som nämndes ovan 

använder butiken idag inget bonussystem, då de kan vara bra prestationer som inte är 

kopplade till resultatet. Detta kan göra att medarbetare arbetat hårdare men inte fått 

bonus p.g.a. yttre omständigheter. Handlaren nämner också risken med att medarbetare 

kan ha svårt att vara objektiva då man i många fall tycker ens egna prestationer är bättre 

än andras. Nedan följer två monetära belöningssystem som butiken använder sig av. 

 

Lön 

Lönen utformas efter kollektivavtal och är därför kopplat till tjänster och inte personer. 

Vissa undantag används för speciella situationer då personer kan behöva rekryteras 

utifrån men inget företag aktivt arbetar efter.  Lönen används inte för att locka personal 

utan ska fungera som en marknadsmässig lön och grundtanken är att alla får skälig lön 

efter vilken tjänst man har enligt handlaren. 

 

Kortsiktiga ersättningar  

Butiken använder även mindre gåvor t.ex. julgåvor där de anställda får ett presentkort 

eller liknande. Ibland har butiken gjort undantag och betalat ut extra lön till personer i 

ledningsgrupp. Varje gång de gjort det har det varit frikopplat från butikens resultat och 

istället hänt något extra ordinärt. Handlaren menar att det är viktigt att sådana 

belöningar inte är rutinmässiga. Annars arbetar butiken mer för att använda sig av andra 
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ersättningar till personer som tillhör ledningsgrupp, där personer istället t.ex. får 

studieresor. En annan typ av ersättning är att ledningsgruppen utser månadens anställda 

där man plockar en eller ibland två stycken som ledningen tycker utmärkt sig. Det kan 

vara vad som helst från en bra prestation till att vara punktlig och pålitlig. Personen får 

då oftast två biobiljetter eller en gåvopåse. 

 

Icke-monetära belöningar 

ICA Maxi 2 använder sig också av icke-monetära belöningar. Nedan följer några som 

respondenterna nämnde. 

 

Förmåner  

Kassachefen menar att förmåner ska utformas så de har en målsättning. De ska ha ett 

syfte och inte bara finnas för att de är bra med förmåner. Om alla i personal får 

träningskort kanske det leder till att personer som annars inte tränar också gör det och 

på så sätt kan det bidra till gemenskap. Vidare menar kassachefen att somliga kanske 

har mer användning för en förmån än andra men att det ska finnas ett tydligt mål och 

ambition varför förmånen finns. Annars löper man en risk att personer vill ha mer och 

har svårt att bli nöjda. Butiken använder sig av många förmåner som gäller samtliga 

anställda, några exempel som handlaren berättade om var; massage, gym, 

personalrabatt, frukost/fika och personalfest. 

 

Utbildning 

Företaget arbetar med olika utbildningar av sina anställda. De arbetar både med kortare 

och längre utbildningar. De försöker arbeta så att alla lär sig någonting nytt oavsett om 

de eftersträvar det eller inte för att höja lägsta nivån i butiken. Detta är ett sätt för 

organisationen att utvecklas genom sina medarbetare berättar kassachefen. På varje 

avdelning så får medarbetaren först gå en grundutbildning inom sitt område. Nästa steg 

är tanken att man ska kunna gå ett trainee program för att sedan kunna bli säljledare 

menar butikschefen. Kassachefen nämner att butiken har en utvecklingsplan för 

medarbetarna som de följer upp minst två gånger om året för personer som genomgår 

traineeprogram. Det är försäljningschef och säljledare uppgift att fånga upp signaler 

från anställda, vilka som vill utbilda sig samt vilka som visat framfötterna. De flesta 

utbildningarna är en därför ofta bekräftelse på att den anställde gjort ett bra arbete. 
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Chans till befordran  

Butiken försöker arbeta mycket med att medarbetarna ska känna att de går att stegra i 

organisationen. Ett av deras mål är att personer som visar framfötterna ska få chansen 

att utvecklas och även lära sig mer om hur man driver butik. Antingen kan anställda gå 

vidare i deras organisation annars finns möjligheten att gå vidare till andra butiker. 

Detta då företag i deras bransch vet att butiken skapar bra medarbetare och ledare tack 

vare deras rykte. Butikschefen berättar att trainee utbildningarna som företaget arbetar 

efter är ett sätt att visa att de går att stegra i organisationen. Programmet gör att 

anställda kan stimuleras genom att de får chansen att gå vidare i organisationen. 

 

Mening i arbetet 

Maxi 2 försöker skapa mening i arbetet genom att alla medarbetare känner att det de gör 

skillnad. Det kan vara allt från att plocka varor till att göra en prognos. Det viktiga är att 

medarbetarna känner att de behärskar arbetsuppgiften och är bra på den så medarbetaren 

känner att de kan tillföra något till laget. Kassachefen menar att det är viktigt med 

bekräftelse och det hör ihop med att känna mening. Detta då bekräftelsen kan leda till 

att man bidrar med sin kunskap och vilja. 

 

Arbeta i grupp 

ICA Maxi 2 arbetar mycket med att arbeta i grupp och att personer förstår att här är det 

inte en som gör skillnad utan att tillsammans gör de skillnad. Butikschefen menar att 

det viktiga inte är att komma på idéer utan det är att utveckla idéerna tillsammans. 

 

4.3.2 Inre och yttre motivation 

Bekräftelse/Bli sedd 

Kassachefen nämner att motivation handlar om många saker. En viktig sak är att 

medarbetare känner sig bekräftade och att de är med och bidrar i organisationen  

 

Inre drivkraft 

Kassachefen berättar också om att inre drivkraft är en sak som motiverar honom till 

olika arbetsuppgifter och det därför påverkar att vissa uppgifter blir bättre och andra 
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sämre. Handlaren påstår också att många som kommit långt inom ICA oftast inte bara 

drivits av lön utan att den inre drivkraften som har tagit dem långt. 

 

Delaktighet 

Kassachefen nämner att det är viktigt att arbeta i en förbättringskultur där man 

uppmanar till förbättring och utvecklar t.ex. arbetsuppgifter. Butikschefen tycker också 

att varje person ska känna att de är experter inom sina områden och kan komma med 

tankar och idéer. Detta då motivation bäst skapas genom delaktighet, att påverka, att bli 

sedd och bli lyssnad på. Handlaren menar att detta gäller nog de flesta människor men 

att personer triggas av olika saker. Då några personer gillar fria tyglar och andra gillar 

att bli styrda och då får man anpassa det efter personen. Maxi 2 försöker arbeta åt det 

fria hållet då de tror det är viktigt att personer får tänka lite själva och vara mer 

delaktiga. Personer som är vana, pigga och visar intresse försöker butiken stimulera 

genom att de får göra mer berättar handlaren. Butikschefen berättar också att saknar 

medarbetaren möjlighet till att påverka riskerar engagemanget att avta bland anställda. 

 

Arbetsmiljö 

En av de viktigaste sakerna enligt handlaren är att de anställa ska ha kul på jobbet, 

saknas det blir det svårt att ha motivation. Kassachefen berättar att det är viktigt att de 

finns yttre motivations delar också. I alla fall en möjlighet då många personer också vill 

ha ett kvitto på att man gjort något bra, inte bara en klapp på axeln. Viktigt att de finns 

någon form av monetär belöning annars skulle man tappa helheten lite, det gäller att 

hitta en balans mellan inre och yttre motivation. 

 

4.3.3 Rättvisa och förväntningar 

ICA Maxi 2 arbetat mer kortare utbildning, innan använde de sig nästan bara av längre 

utbildningar som var mer långsiktiga och värdefulla. Kortare utbildningar gör att fler 

medarbetare får tillgång till utbildning. Tidigare har anställda kunnat gå 10 år men inte 

lärt sig så mycket nytt, nu får alla lära sig något nytt. Viktigt att personer känner att de 

kommer till en arbetsplats där de blir sedda och att chefer bryr sig. Även att personer får 

utvecklas, lära sig nya saker och att de följs upp. Angående lönen arbetar man efter 

marknadsmässig lön är kopplat till vilken tjänst man har. De arbetar även med att alla 

personer ska bli sedda och lyssnade på genom kommunikation. Kassachefen nämner att 
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det är viktigt att man arbetar med vad som förväntas av personer och vad t.ex. ett större 

ansvar innebär.  

 

De yngre har oftast högre förväntningar än de äldre enligt handlaren. Förväntningar 

skiljer sig mycket på vilken erfarenhet individen har och hur målmedvetna de är. 

Kassachefen nämner att känner målmedvetna personer att deras förväntningar inte 

stämmer överens är de också de som oftast säger upp sig för de inte blir sedda eller 

känner bekräftelse. Därför är de viktiga att det finns tydliga bilder av vad som förväntas 

och att företaget vet vad anställda förväntar sig annars riskerar man att förlora anställda. 

Kassachefen nämner också att det inte heller bara går att ha personer med höga 

förväntningar och som är väldigt drivande utan det måste finnas en mix. Det är även 

viktigt att vara lyhörd annars finns risk att hamna i den klassiska fällan då man utgår 

från sig själv och vad man själv motiveras av. 

 

4.3.4 Uppföljning 

Mål och Mått 

Maxi 2 arbetar med övergripande mål som bryts ner på avdelningar och hur de ska bidra 

till målet. Detta för att de ska vara stimulerande för varje individ och butiken mäter 

grupp prestationer. Maxi 2 har försökt med enskilda mål men anser att de är svårare att 

följa upp på ett tillräckligt bra sätt. Handlaren menar att mycket av det ligger i att känna 

gott samvete i att skapa förutsättningar till att följa upp prestationer. Det är enklare att 

använda sig av ett mål med tydliga förutsättningar som man enkelt kan gå in och 

korrigera. Detta blir lättare med gruppmål då de inte är lika många mål som behöver 

korrigeras. Kassachefen berättar hur viktigt det är att sätta upp mål för att kunna 

prioritera vilka arbetsuppgifter som man ska lägga fokus på. Han menar att ett bra sätt 

för alla att ta del av målen är genom kommunikation. Detta gör butiken via 

avdelningsmöten där man går igenom målen, hur man ska uppnå dem samt hur de ska 

följas upp. Även viktigt att man förmedla budskapet på olika sätt och via olika kanaler 

för att det inte ska bli för enformigt. Butiken arbetar med budgettavlor på omsättningen, 

marginalen och svinnmål, men det är inte kopplat till en prestation. Butikschefen menar 

att det är viktigt att hela arbetslaget förstår målen och inte bara en för då kommer de inte 

vidare. En annan viktig sak med mål enligt kassachefen när man sätter upp mål är att 

den anställde vet att detta förväntas du kunna om t.ex. två till tre månader. Därför är de 

viktigt att vara tydlig med motprestation. 
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Butiken arbetar efter Lean som bygger på ständig förbättringskultur. I företaget arbetar 

man med Lean genom att bryta ner det till mål som de arbetar med dagligen på varje 

avdelning. Eftersom målen följs upp dagligen är tanken att man ska kunna ändra 

målsättningen från dag till dag. De skapar ett antal fokusområden som de bryter ner till 

olika nyckeltal, t.ex. hål i hyllan, hur många varor som är slut eller poster per kund. 

Nyckeltalen kan då avdelningarna fokuserat på under en tid och sedan kan man byta till 

andra nyckeltal. Inom Lean har de även en målbild för varje avdelning, hur de ska se ut 

och vad de vill uppnå. För att få de anställda mer delaktiga arbetar butiken med 

förbättringsförslag. Kassachefen menar att detta är ett bra sätt för de anställda att få sin 

röst hörd, även de som bara arbetar fyra timmar i veckan. Kasschefen berättar också att 

det är viktigt att detta följs upp och att de är tydliga med varför de använder 

förbättringsförslag. 

 

Samtal 

Butiken går mycket på magkänsla när de utvärderar prestationer men har också 

utvecklingssamtal med alla medarbete en gång om året. Där berättas bland annat om 

förändringar i organisationen och var medarbetaren ser sig själv om fem år. Butiken 

arbetar också mycket med feedback för att veta hur folk presterar ute i butiken. 

Butikschefen menar att använder de sig inte av positiv feedback kan de inte heller 

använda negativ feedback. Eftersom medarbetare blir medvetna om de gör saker bra 

eller mindre bra höjs nivån på alla i butiken. 

Butiken arbetar också efter en arbetsprofil där de har uppföljningsunderlag för personer 

under utbildning. Detta kontrollerar butiken genom personliga möten två till tre gånger 

om året om personer behärskar utbildningen och inom de områden som de utbildas 

inom. Detta används främst inom traineeprogrammet och är ett sätt att blicka framåt 

genom att se vad som är kvar. Kassachefen berättar att butiken lägger upp 

handlingsplaner och målsättningar och försöker arbeta så de inte bara blir tomma ord. 

Detta för att skapa bättre förutsättningar för de anställda och då kan de också höja 

förväntningarna. 
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5. Analys 

Analysen har genomförts genom användning av den utredningsmodell som 

konstruerades i kapitel 3.5. Uppdelningen nedan är gjord genom att dela in 

belöningssystem i monetära och icke-monetära. Hur butikerna arbetar med respektive 

belöningssystem kommer först övergripande att analyseras sedan kommer de enskilda 

belöningssystemen analyseras med hjälp av vår utredningsmodell. 

 

5.1 Monetära belöningssystem 

Grundidén från ICA Sverige är att duktiga medarbetare ska kunna göra en bra affär 

genom att driva butik med en mindre ekonomisk risk där de själva kan äga upp till 99 

procent. Båda butikerna har däremot valt att inte använda sig av monetära 

belöningssystem i någon större utsträckning. Belfield och Marsden (2003) understryker 

att prestationer måste kunna utvärderas på ett rättvist sätt för att ge positiv effekt. 

Problematiken i båda butikerna är att det är många arbetsuppgifter och att konstruera ett 

rättvist bonussystem blir därför mer komplext och något som butikerna därför inte 

arbetar efter. Båda butikerna belyser problematiken om att de kan finnas bra 

prestationer men som är oberoende av resultatet och därför blir det svårt att mäta hur 

olika prestationer ska belönas. De monetära belöningarna används istället mer som ett 

bevis att hårt arbete lönar sig och att butikerna uppmärksammar de anställdas 

prestationer. Detta går att koppla till den inre motivationen och Hertzbergs 

tvåfaktorsteori där både prestation och bekräftelse anses ge ökad motivation (Hein, 

2012). Båda butikerna var också överens om att belöningar aldrig fick vara något som 

de anställde kunde förvänta sig om den skulle ha motiverande effekt. Butikerna vill 

därför att dessa belöningar ska vara mer kopplade till individens inre motivation istället 

för yttre motivation. Den yttre motivationen är faktorer som individen inte själv kan 

kontrollera (Hein, 2012). Detta kan tolkas som att butikerna vill att den anställde inte 

ska arbete hårdare bara för belöningen utan att de istället ska arbeta med en djupare 

förståelse att deras hårdare arbete kommer leda till att både de som personer och butiken 

utvecklas. 

 

5.1.1 Lön 

De båda butikerna arbetar liknande med att utforma lönen till de anställda. De anställda 

erhåller lön efter kollektivavtal och genom olika tillägg beroende på erfarenhet och 
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ansvarsuppgifter. När företag utformar olika typer av belöningssystem är ett allmänt 

syfte att skapa värde i organisation genom att rekrytera, informera, behålla och motivera 

anställda (Anthony et al., 2014; Nilsson & Olve, 2013). I ICA Maxi butik 1 och 2 har 

lönen samma syfte, nämligen att skapa en trivsam miljö för de anställda och en trygghet 

att man får en rättvis lön efter sin roll i butiken. Dessa trygghetsfaktorer kan kopplas till 

Maslows behovshierarki och Hertzbergs tvåfaktorteori. Enligt Maslow drivs individer 

efter olika behov och att tillfredsställa dem, de två första är de fysiska- och 

trygghetsbehovet (Levander, 2003). En jämförelse med butikerna är att lönen skapar en 

trygghet, då medarbetarna är medvetna att lönen kommer betalas ut varje månad och 

med vilket belopp. Det gör därför att det behovet kan uppfattas som tillfredsställt och 

medarbetarna kan därför börja söka att uppfylla andra behov i Maslows behovshierarki. 

Detta kan göra att medarbeten eftersträvar mer efter att utvecklas som person vilket kan 

ha positiv inverkan för butiken då den anställde kanske arbetar hårdare. En jämförelse 

med tvåfaktorteorin kan lönen jämställas med en hygienfaktor eller motivationsfaktor 

(DeShields et al., 2005). Lönen kan därför ses som att den endast skapar missnöje på 

arbetsplatsen om den uteblir då det är något den anställda förväntar sig. Lönen kan 

också ses som en motivationsfaktor då en högre lön innebär större ansvarsområde för 

individer inom butikerna och ett sätt för butikerna att visa uppskattning till sina 

medarbetare.  

 

Anställdas förväntningar påverkar också huruvida motivation uppstår (Bonner & 

Sprinkle, 2002). Genom att båda butikerna arbetar med kollektivavtal och samtal med 

de anställda kan det göra att de anställdas förväntningar är i linje med deras lön. 

Utformningen hos de båda butikerna av lönen kan därför ha positiv inverkan på 

motivation hos de anställda. Kollektivavtalet gör också att alla anställda får lön efter sin 

befattning och därför kan de motverka att inte heller motivation kan utebli på grund av 

orättvisor. Rättviseteorin bygger på att individen själv skapar sig en uppfattning vad 

som är rättvist genom att räkna på sitt nettoresultat (Hein, 2012). Då varje anställd har 

lön efter sin befattning och roll kan detta förbygga att medarbetare känner orättvisor, då 

deras lön överensstämmer med en medarbetare med likande arbetsuppgifter och 

erfarenheter. 

 

För att följa upp belöningssystemet arbetade båda butikerna med utvecklingssamtal 

minst en gång om året till de anställda. Detta är ett sätt att bedöma om de anställda är 
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nöjda med sin lön då de kan svara på frågor angående arbetet. Kollektivavtalet är också 

en bekräftelse för butikerna att de betalar en lön som står i paritet med marknaden och 

uppföljningen kan fungera som ett bevis att butikerna betalar en rättvis lön.  

 

5.1.2 Kortsiktig ersättning 

Kortsiktig ersättning använde sig butikerna av lite olika tillvägagångssätt. ICA Maxi 1 

valde att belöna sina anställda med en extra lön eller mindre gåvor ifall någon 

medarbetare gjort något som varit extraordinärt och utanför den anställdes arbetsramar. 

De var noga med att de inte skulle ske med automatik utan att anställda skulle känna till 

att vid utmärkande prestationer så finns det möjlighet för andra monetära belöningar 

förutom den individuella lönen. Hein (2012) menar att yttre motivation kan skapas 

genom att använda sig av en typ av belöning för att styra individen till ett visst 

beteende. Användande av denna kortsiktiga ersättning gör att alla de anställda vet att de 

är möjligt att få en annan monetär belöning som bekräftelse för bra prestationer och 

därför uppmanar det anställda att arbeta hårdare. Genom att få ta del av belöningen kan 

medarbetarna också uppfatta det som en bekräftelse från företaget att de 

uppmärksammar sina anställda. Detta kan jämföras med Hertzbergs motivationsfaktorer 

att få bekräftelse (Hein, 2012). Den anställde kan då få känslan att den är viktig för 

butiken vilket därför skapar en inre motivation att prestera bättre.  

 

Då samtliga anställda har möjlighet att erhålla denna typ av kortsiktiga ersättning kan 

den därför ha motiverande inverkan då den kan jämföras med rättviseteorin och 

förväntningsteorin. Förväntningsteorin menar att om en individ finner att ett visst 

beteende är skäligt att leda till ett visst utfall motiveras individen att agera (Bonner & 

Sprinkle, 2002). Då medarbetare uppmärksammar att andra tar del av denna belöning så 

kan de leda till att de finner att detta beteende som troligt att leda till belöningen. Ett 

exempel från medarbetaren på Maxi 1 var när han berättade att en anställd fått åka på en 

resa. Att detta sprids inom organisationen och att personer vet att det beror på hårt 

arbete så visar det att arbeta utanför ramarna kan ge en kortsiktig ersättning och kan 

därför anses ha motiverande inverkan och påverka hur arbetsuppgifter utförs i butiken.  

 

Maxi 2 använde sig av mindre ersättningar i form av biobiljetter och gåvor till samtliga 

medarbetarna. Det som skiljde sig mellan butikerna var att de använde sig också av 

studieresa till ledningsgruppen och i enstaka fall har de hänt att de betalat ut extra lön 
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men det var inte något de använde regelbundet. Då dessa kortsiktiga ersättningar bara 

gäller några av de anställda finns det en risk att det kan uppfattas som orättvist (Hein, 

2012). Men eftersom det inte händer regelbundet kan de uppfattas som det inte är något 

som de övriga anställda förväntar sig och risken för att demotivation ska uppstå bland 

övriga medarbetare kan därför uppfattas som mindre trovärdigt. 

5.2 Icke-monetära belöningssystem 

Dessa belöningssystem arbetar båda butikerna aktivt med att förmedla. Några av 

belöningssystemen var också mer kopplade till hur medarbetarna presterade. ICA Maxi 

1 försöker förmedla en anda och en tillhörighet precis som Svensson (2001) menar att 

bygga upp en social gemenskap. Detta gör Maxi 1 genom värderingar och att få sina 

medarbetare att förstå varför de går till jobbet. Detta skapar därför en bredare förståelse 

för medarbetaren varför de är viktiga för organisationen. De vill även bygga upp en god 

arbetsmiljö och utveckla sina medarbetare. Främsta syftet med Maxi 2 är att dessa 

belöningssystem ska få individer att utvecklas och lära sig nya saker. Även bygga en 

gemenskap och veta att de gör skillnad. Anthony et al (2014) menar att icke-monetära 

belöningar är mer långsiktiga till sin karaktär och svårare att mäta. De går t.ex. inte att 

mäta att en kund köpte mer idag eftersom de blev bra bemötta men långsiktigt kan de 

leda till att kunden kommer tillbaka vilket därför ökar lönsamheten i framtiden. Då de 

flesta matbutiker idag använder sig av liknande utbud och pris kommer detta 

belöningssystem bli av viktigt karaktär huruvida butikerna kan skapa 

konkurrensfördelar genom att motivera sin anställda. Arbetet med icke-monetära 

belöningssystem ställer också högre krav på de anställda men möjliggör också att de 

anställda kan ställa högre krav på sin arbetsgivare. 

 

5.2.1 Förmåner 

Om en förmån ska räknas som en monetär eller icke monetär har att göra med om de 

föreligger en skattepliktighet för den anställde (Svensson, 2001). De förmåner som 

identifierats i de båda butikerna kan samtliga anses vara icke-monetära då de inte 

medför någon löneökning. Vid utförandet av förmåner arbetade de båda butikerna 

liknande och det främsta syftet var att skapa en bra arbetsmiljö. De kan därför jämföras 

med Hertzbergs tvåfaktorteori som menar att hygienfaktorer förebygger demotivation 

(DeShields et al., 2005). Att få komma till en trevlig arbetsmiljö är därför att jämföra 

med en yttre motivation då det ligger utanför individers kontroll (Hein, 2012). De flesta 
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av dessa förmåner förebygger därför att demotivation ska uppstå då det är något de 

anställda förväntar sig. Då de identifierade förmånerna gäller samtliga anställda så 

behöver ingen känna sig känna sig orättvist behandlad. Detta kan jämföras med 

rättviseteorin (Hein, 2012).  

 

Förmånerna uppfyller också en form av inre motivation. Enligt Hertzberg är en av 

motivationsfaktorerna att få bekräftelse (DeShields et al., 2005). Ett exempel är att 

samtliga medarbetarna har rätt till träningsbidrag där syftet är att skapa social 

gemenskap samtidigt som butikerna visar att de tänker på de anställdas hälsa. Att 

medarbetarna känner att arbetsgivaren använder förmånerna för att skapa en form av 

bekräftelse kan därför leda till att den anställde känner sig motiverad att ge något 

tillbaka enligt tvåfaktorteorin (DeShields et al., 2005). Att erbjuda de anställda 

träningsbidrag kan också göra att personer som aldrig tränat innan kanske börjar och på 

så sätt kan de anställda träffas utanför arbetet också, vilket kan skapa en social 

gemenskap. Detta går att koppla till behovshierarkins tredje trappsteg där individen 

behöver gemenskap för att uppnå detta behov (Levander, 2003). Genom att tillgodose 

detta behov kan det leda till att medarbetaren känner att detta behov blir tillfredsställt på 

arbetet och medarbetaren kan därför eftersträva att uppfylla högre behov som kan skapa 

motivation på arbetsplatsen. 

 

Maxi 2 arbetade även aktivt med att förmånerna aldrig fick vara utan ett tydligt syfte. 

Detta kan göra att de blir mer motiverande då anställda kan får en djupare förståelse 

varför förmånerna finns. De kan därför kopplas till Hertzbergs motivationsfaktorer 

(DeShields et al., 2005). De anställda kan känna en bekräftelse att dessa förmåner finns 

för deras välmående. Att de t.ex. bryr sig att de anställda motionerar eller äter frukost. 

Detta gör att medarbeten kan vilja kompensera detta genom att arbetare hårdare eller ge 

något tillbaka. 

 

Butikerna använder inga direkta sätt att följa upp dessa belöningssystem. Utan den 

mesta uppföljning är via kommunikation. Enligt Locke (2002) påverkar feedback hur 

mål fullföljs. De ansvariga i butiken och cheferna måste därför vara uppmärksamma på 

hur de anställda ställer sig till dessa belöningssystem. Huruvida de skulle ha 

motiverande effekt på de anställda går därför inte helt att avgöra. De flesta förmånerna 

borde stå i linje med vad de anställda förväntar sig och ett borttagande av någon av 
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förmånerna kan därför vara av demotiverande effekt då anställda kan förvänta sig 

förmånen (Hein, 2012). 

 

En intressant skillnad mellan butikerna var att på ICA Maxi 1 kunde de anställda 

påverka personalrabatten beroende på hur de uppfyllde proaktivitetsmålet. Detta gör att 

denna förmån blir mer prestationsinriktad. För att prestationsinriktade belöningar ska 

vara motiverande krävs de att de går att mäta på ett rättvist sätt (Belfield & Marsden, 

2003).  Det blir motiverande för de anställda då prestationerna går att mäta via nyckeltal 

och på så sätt skapas motivation då varje individ kan påverka målen, då målen är 

anpassade efter varje avdelning. Yttre motivation skapas när individen eftersträvar att 

nå upp till en belöning genom att arbeta på ett visst sätt (Nilsson & Olve, 2013). Detta 

skapar därför en yttre motivation för den anställda att arbeta effektivare för att få en 

högre personalrabatt. Personalrabatten kan också uppfattas som en process där de 

anställda själva följer upp hur butiken handskas med olika arbetsmoment och därför 

finns de vinst på lång sikt för butiken att medarbetarna testar olika processer. Detta går 

att koppla till Kaplan och Nortons (1992) process perspektiv där man handskas med hur 

man ska hantera de interna processerna. Genom att medarbetarna testar varor och olika 

moment inom butiken kan det göra att de kommer med synpunkter över hur de interna 

processerna hanteras och vad de tycker om utbudet. Detta stimuleras också genom att de 

anställa får lämna förbättringsförslag. Det leder då till att inre motivation kan 

kanaliseras då den anställde får vara med att på påverka och arbeta kreativt (Osterloh & 

Frey, 2000). 

 

5.2.2 Utbildning 

Syftet med detta belöningssystem är att få personalen att utvecklas genom att lära sig 

mer. Enligt Anthony et al (2014) kan ett av syften med belöningssystem vara att 

motivera personal. Det är därför ett bra belöningssystem för att uppmana de anställda att 

butikerna vill att sin personal ska utvecklas. Båda butikerna arbetar med att utbilda sin 

personal, först genom en grundutbildning på varje avdelning för att de anställda ska 

klara sina arbetsuppgifter. Enligt Porter och Lawlers modell behöver inte ansträngningar 

nödvändigtvis leda till bättre prestationer då personen kan sakna förmåga att slutföra 

arbetsuppgifter (Hein, 2012). Denna grundutbildning förebygger på så sätt att personer 

kan hantera sina arbetsuppgifter och ger därför den anställde självförtroende och 

förebygger därför för att demotivation ska uppstå.  En annan del i Porter och Lawlers 
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modell är att en tydlig rollfördelning kan göra att personer förstår vad som ska presteras 

(Steers et al., 2004). Butikerna arbetar med olika vidareutbildningar vilket förebygger 

att personer ska uppleva demotivation. Detta eftersom den tydliga 

organisationsstrukturen i de båda butikerna kan skapa motivation då det finns en tydlig 

rollfördelning mellan t.ex. medarbetaren och en mellanchef.  

 

Däremot fanns vissa skillnader i hur de arbetade med att utbilda sin personal. ICA Maxi 

2 använde sig mer av att utbilda fler personer med mindre utbildningar samt ett eget 

utformat traineeprogram. Fler kommer därför få tillgångar till utbildning vare sig de 

visar intresse för de eller inte. Enligt Marchant och Van der Stede (2012) är det 

motiverande för individer att kunna utvecklas. Genom att utbilda fler anställda 

möjliggör de därför större chans att fler personer blir motiverade. Det skapar också en 

form av rättvisa då fler får möjlighet till utbildning likt rättviseteorin (Hein, 2012). Då 

utbildning är något de båda butikerna arbetar med aktivt blir det en form av förväntning 

hos de anställda så om de inte skulle få någon utbildning skulle de kunna bidra till 

demotivation enligt hygienfaktorerna (DeShields et al., 2005). Detta kan jämföras med 

Hertzbergs hygienfaktor och att utvecklingsmöjligheter förebygger motivation 

(DeShields et al., 2005). Men de tillfredsställer också de anställdas inre motivation, då 

de som främst fick utbildning var de som visade intresse och utmärkte sig (Osterloh & 

Frey, 2000). De anställda som därför inte blir sedda och som kanske eftersträvar 

utbildning riskerar därför i högre utsträckning att lämna i ICA Maxi 1 än vad de gör i 

ICA Maxi 2 då de arbetar mer med att utbilda fler. 

 

ICA Maxi 2 användande av traineeprogram där anställda ska kunna vidareutbilda sig till 

säljchefer, det är säljledare som ser vilka som visar framfötterna och ska kunna ta del 

utav detta. Enligt tvåfaktorteorin blir detta motiverande då man får en bekräftelse på att 

man utfört ett bra arbete samt att man kan få möjlighet till större ansvar (DeShield et al., 

2005). Maxi 2 arbetar med en utvecklingsplan så den anställda alltid ska veta vad som 

krävs av dem och detta följer de upp två till tre gånger om året. Detta leder även till att 

de anställda vet mer vad som förväntas av dem. Detta kan kopplas till det balanserade 

styrkortet och lärande perspektivet då företaget visar att de vill utbilda sin personal för 

att nå upp till de övergripande målen som Kaplan och Norton (1999) påstår. Genom att 

arbeta med feedback kommer de påverka måluppföljningen (Locke & Latham, 2002). 

Genom att Maxi 2 arbetar aktivt med att följa upp utbildningar skapar det en känsla av 
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att de anställda lär sig är viktigt. Det kan därför bli mer motiverande att lära sig 

momenten. Locke och Latham (2002) nämner också att självförtroende är viktigt för att 

en individ ska slutföra målet annars kan frustration uppstå. Genom att man kontrollerar 

olika moment i traineeprogrammet och kontrollerar så anställda lär sig skapar de också 

ett självförtroende till den anställde och den kan på så sätt slutföra sina mål.  

 

I Maxi 1 arbetade man med att följa upp grundutbildningen några gånger per år. Då kan 

chefen berätta hur varje individ ligger till och om det är något som behöver förbättras. 

Detta kan ses som motiverande enligt tvåfaktorteorin då man får en bekräftelse på hur 

man ligger till och även feedback på det arbetet man utfört (DeShields et al., 2005). Hur 

väl uppföljningen av utbildningsmålen sker har betydande effekt på motivationen enligt 

Locke och Lathams (2002) fem punkter där feedback och självförtroende är två av 

punkterna. Detta leder till att individerna känner att utbildningen är viktig för att de ska 

kunna utföra sitt arbete på ett korrekt sätt och kan på så sätt skapa motivation då de ökar 

deras självförtroende. 

 

5.2.3 Chans till befordran 

Som nämndes i inledningen till detta kapitel är en av ICA Sveriges grundidé att ge 

duktiga medarbetare chansen till att driva butik och göra en bra affär. De flesta av 

respondenterna i denna undersökning har själva arbetat lägre ner i ICA och blivit 

befordrade den vägen. Enligt Vrooms förväntningsteori kan individers förväntningar om 

att ett beteende leder till ett visst resultat skapa motivation (Bonner & Sprinkle, 2002). 

Att medarbetare vet att chefer stegrat från liknande position i företaget som de är idag, 

kan därför visa att det finns chans till befordran i denna organisation. Detta då 

belöningssystemet gäller samtliga av de anställda som visar framfötterna och gör bra 

ifrån sig. Båda butikerna arbetar med detta belöningssystem främst genom att få 

människor att känna att de blir sedda och att deras arbete är viktigt. Detta kan jämföras 

med Hertzbergs motivationsfaktorer att motivation kan uppstå genom känslan att bli 

bekräftad (DeShields et al., 2005). Det kan därför leda till att inre motivation skapas hos 

de anställda då de anställda är medveten om att chefer uppmärksammar deras 

prestationer. 

Det kan också ses som att många anställda förväntar sig att de ska stegra i 

organisationen då de befinner sig i en miljö som låter många stegra. Då det kan 



  
 

57 

jämföras med utvecklingsmöjligheter som är en hygienfaktor (Hein, 2012). Personer 

som gör goda prestationer och inte får chansen att bli befordrade riskerar därför att 

lämna. Företaget måste därför arbeta med att utvärdera prestationer på ett tillförlitligt 

sätt i enlighet med rättviseteorin (Hein, 2012). Maxi 1 använder sig av mer individuella 

mål och uppföljningar. Det kan därför bli mer rättvist för de anställda då man kan 

utvärdera de anställda mer objektivt. Maxi 2 går mycket på att det är 

verksamhetschefers uppgift att rapportera om någon utmärker sig. Detta kräver större 

ansvar på cheferna och känner personer inte att de utvärderas objektivt finns chans att 

de upplever orättvisa. Detta får därför ses som en risk med att individuella prestationer 

inte enskilt utvärderas objektivt och kan därför skapa demotivation då individer kan se 

detta som orättvist och kan därför arbeta t.ex. långsammare för att jämställa orättvisan 

(Hein, 2012). 

ICA Maxi 2 arbetar med traineeprogram som är ett sätt att visa att anställda får chansen 

att stegra i organisationen. Traineeprogrammet skapar tydliga mål som går att koppla till 

Kaplan och Nortons (1999) lärandeperspektivet. Maxi 2 arbetar aktivt med att 

uppmuntra till utbildning och på så sätt blir det tydligt att de ligger i organisationens 

mål att utveckla personer som är förebyggande för att inte demotivation ska uppstå 

enligt hygienfaktorerna (DeShields et al., 2005). 

 

5.2.4 Arbeta i grupp 

Arbeta i grupp var något de båda butikerna använda sig av, då samtliga tillhör en 

avdelning på butikerna och arbetar mot gruppmål som följs upp. Enligt Anthony et al 

(2014) kan det vara motiverande att få arbeta tillsammans med likasinnade. Butikerna 

menar att det är en form av gruppdynamik som skapas och att man arbetar för varandra 

och inte bara för sig själv. Detta är i enlighet med Jacobsen och Thorsvik (2014) som 

menar att de kan skapa en teamkänsla och leda till effektivare arbete om man arbetar 

tillsammans. Enligt Maslows behovshierarki så uppnår man här gemenskapsbehovet 

vilket behövs för att kunna bli motiverad av andra saker (Levander, 2012). Då har 

individen uppfyllt ännu ett behov och kan på så sätt nå högre behov som skapar 

motivation. För att kunna skapa ännu mer samarbete inom de olika avdelningarna i båda 

butikerna så arbetar man efter uppsatta gruppmål. Det är viktigt att målen som sätts upp 

är rättvisa då det enligt Hein (2012) är avgörande för individens motivation. Detta 

arbete gör man genom Lean i de båda butikerna och målen som sätts upp är anpassade 
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efter varje avdelning. De kan därför upplevas som en någorlunda rättvisa och därför 

skapa motivation då man kan påverka målen som är anpassade efter varje avdelning 

(Hein, 2012). 

 

Locke & Latham (2002) påpekar hur viktigt det är att följa upp prestationer för att 

individer ska kunna känna motivation och nå upp till målen. Båda butikerna arbetar 

aktivt med uppföljning på gruppmålen. Detta genom Lean där man dels mäter olika 

nyckeltal men även har möten dagligen. Enligt Kaplan och Norton (1999) finns fyra 

olika perspektiv en organisation kan arbeta efter för att säkerställas att mål uppfylls. Ett 

av de perspektiven är process perspektivet som innebär hur organisationen ska arbeta 

med processer för att behålla sina kunder. Att arbeta i grupp skapar därför ett sätt för de 

anställda att utveckla hur de utför sina arbetsuppgifter vilket kan leda till att 

arbetsuppgifter utförs effektivare. Det möjliggör också att grupperna själva kan anpassa 

hur de ska nå upp till målen. Detta är även ett sätt som skapar inre motivation då de 

kreativt kan anpassa sina arbetsuppgifter emot målen (Osterloh & Frey, 2000). Att 

arbeta med möten möjliggör också att man kan utvärdera vad som har gått bra och vad 

som behöver bli bättre via feedback. Locke och Latham (2002) menar att den anställde 

måste veta hur den presterar annars är det omöjligt att göra någon förändring. Genom att 

få veta hur man har presterat bli man sedd och kan då vara motiverande enligt 

tvåfaktorteorin (DeShield et al., 2005). Detta är även ett sätt för de anställda att kunna 

påverka sitt arbete och komma med förbättringsförslag som ledningen kan ta emot och 

verkställa. Individer kan på detta sätt känna sig delaktiga och känna att de verkligen 

bidrar. 

 

5.2.5 Mening i arbetet 

De både butikerna arbetar dagligen med att skapa mening i arbetet och att alla 

medarbetare ska känna att deras arbetsuppgift är viktig. Anthony et al (2014) menar att 

man kan använda belöningssystemet för att få medarbete att arbeta i riktning av 

organisationens mål. Det är precis vad Maxi 1 gör genom att arbeta efter deras program 

och deras värderingsgrund. Detta skapar en bredare mening då den anställde kan förstå 

de mål som upprättas och att de är kopplade till butikens värderingar. Maxi 2 använde 

detta belöningssystem för att få medarbetare att känna att deras arbetsuppgifter är 

viktiga. Denna känsla gör också att medarbetarna blir medvetna om att deras 

prestationer kommer påverka hela organisationen. Genom att arbeta med att skapa 
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mening gör det att medarbetarna blir bekräftade och sedda. De kan därför skapa en inre 

motivation inom personen att arbeta hårdare likt tvåfaktorteorin (Hein, 2012). Osterloh 

och Frey (2000), nämner att inre motivation kan skapa kreativitet till arbetet och leda till 

att anställda lär sig snabbare då de ser en mening i arbetet.  Genom att de anställda får 

vara med att påverka via Lean uppmanar det medarbetare till att tänka kreativitet.  Det 

gör att anställda kan påverka att arbetsuppgifter utförs bättre och att processer inom 

butikerna blir mer effektiva.  

Ett sätt som Maxi 1 arbetade med för att synliggöra att de anställda gjorde skillnad var 

genom sin proaktivitet som mäter kundnöjdheten. Detta kan jämföras med det 

balanserade styrkortet där kundperspektivet sätter kunderna i fokus. Kaplan och Norton 

(1999). Detta blir ett sätt för att skapa värde för sina kunder genom att förstå vad de 

eftersträvar. I denna bransch är det viktigt då kunden är den viktigt del i butikernas 

framtid och proaktiviteten blir en bekräftelse till de anställda om de gör ett bra arbete. 

Locke och Latham (2002) beskriver fem punkter som påverkar hur mål följs upp. En av 

punkterna är feedback, som båda butikerna arbetar aktivt med. Denna feedback mellan 

ansvariga och medarbetare skapar en mening i arbetet då personer vet att de följs upp. 
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6. Slutsats 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser utifrån denna studie. I den första delen 

kommer de underfrågor till forskningsfrågan som konstruerades att besvaras. I nästa 

del besvaras syftet med studien. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om reflektion runt 

studien och rekommendation till fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsats till underfrågor 

 Hur ser butikernas belöningssystem ut jämfört med eventuella referensramar?

Butikerna får själva utforma sina belöningssystem. Det finns inga speciella riktlinjer 

från ICA Sverige mer än att de är angelägna om att medarbetare ska utvecklas vilket 

båda butikerna arbetar aktivt med. Det är tydligt att butikerna utformat 

belöningssystemen efter deras egna erfarenheter, då de ansvariga har arbetat länge inom 

branschen och därför testat olika belöningssystem. En intressant aspekt är att trots att de 

båda butikerna haft möjlighet att utforma sina belöningssystemindividuellt så är de 

väldigt lika varandra. Detta har främst att göra med att båda butikerna har en väldigt 

försiktig syn på monetära belöningssystem, då de ser dem som kortsiktiga och svåra att 

utvärdera. Butikerna ser även en risk med de monetära belöningarna att de kan skapa 

orättvisor och förväntningar som blir svåra att uppfylla som därför kan leda till 

demotivation hos de anställda. En annan anledning till att butikernas belöningssystem är 

så lika kan bero på att cheferna som utformar belöningssystemen har tagit sig upp i 

organisationen via ICA utbildningar. Detta kan då format cheferna till att välja olika 

former av belöningssystem framför andra. 

 

 Vad beaktar de ansvariga när de väljer form av belöningssystem? 

De ansvariga vill inte att de monetära belöningarna ska vara något som den anställde 

förväntar sig. Båda butikerna menar att det är viktigt att tänka igenom innan man 

implementerar nya typer av monetära belöningssystem, då prestationer kan påverkas 

negativt om belöningen uteblir. De fokuserar därför mer på att utforma 

belöningssystemen så de ska vara sammankopplade till den anställdes inre motivation. 

Detta arbete verkställs genom att arbeta med delaktighet och att de anställda blir 

bekräftade. De vill inte att medarbetare bara ska sträva efter belöningar utan butikerna 

vill att den anställde ska ha insikt för hur de bidrar till att organisationen utvecklas. 
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Båda butikerna menar att belöningssystemen ska utformas så de är mer långsiktiga, 

vilket de gör genom att arbeta mer med icke-monetära belöningssystem. ICA Maxi 2 

arbetade också med att diskutera med andra butiker hur de valt att utforma sina 

belöningssystem för att bli få idéer som de kan anpassa till sin verksamhet.  

 

 Vad gör de ansvariga för att anpassa belöningssystem till just deras affär? 

ICA Maxi 1 arbetade med att anpassa belöningssystemen efter deras värderingar. De 

ville att belöningssystemen skulle bidra till att öka förståelsen och uppmärksamma 

medarbetarna att de är betydelsefulla för butiken. En av deras värderingar var att 

förbättra kundnöjdheten genom deras proaktivitetsmål. Butiken var också tydlig med att 

de skulle finnas möjlighet för att belöna anställda som arbetat utanför ramarna genom 

att uppmärksamma deras prestationer. 

ICA Maxi 2 hade mer fokus på att det skulle vara tydliga syften med varför man 

arbetade med olika typer av belöningar. De anpassade många av belöningssystemen så 

att både butiken och de anställda skulle kunna utvecklas tillsammans. ICA Maxi 1 och 2 

arbetade också aktivt med att förebygga orättvisor genom att alltid kunna motivera 

varför olika typer av belöningar existerade.  

 

 Vilka för- och nackdelar finns det med deras belöningssystem? 

Butikernas belöningssystem har många fördelar och ställer krav på de anställda men ger 

också möjlighet för anställda att ställa krav på deras butiker. En fördel är att de anställda 

får möjligheten till att utvecklas och lära sig nya saker, vilket kan göra att de anställda 

får högre kompetens och motivation till att prestera. Deras belöningssystem skapar 

också en känsla av gemenskap då butikerna arbetar efter att alla ska kunna vara med att 

påverka. En annan fördel är att många av deras belöningssystem förebygger orättvisor 

då de utgår från att anställda ska ha liknande förutsättningar. När det gäller nackdelar är 

en att förväntningar kan vara höga bland nyanställda då de vill utvecklas och blir inte 

deras prestationer uppmärksammade och objektivt bedömda riskerar de att lämna. 

Butikernas belöningssystem låter personer växa men det finns risk att medarbetare 

väljer att lämna som inte klarar av den krävande arbetsmiljön. Det kommer därför bli en 

utmaning för butikerna att uppmärksamma de medarbetare som inte är så framåtriktad 

för att ha en bredare mix av anställda. Det finns också en risk att de anställda inte får ta 

del av de monetära belöningarna lika ofta som icke-monetära belöningar. Detta kan göra 
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att anställdas motivation blir lidande om de inte finner de icke-monetära belöningarna 

tillfredställande nog. 

 

6.2 Slutsats till forskningsfråga 

 Hur arbetar butiker inom dagligvaruhandeln med belöningssystem för att 

motivera sina anställda? 

ICA Maxi 1 och 2 får helt själva utforma sina belöningssystem. Butikerna i denna studie 

har valt att arbeta mer med icke-monetära belöningssystem och den inre motivationen 

då de anser att de går att skapa en mer långsiktig vinst för de själva och sina anställda. 

Detta då medarbetarna kan få en djupare förståelse om deras betydelse för butikerna. 

När ansvariga utformar sina belöningssystem tycker de det är viktigt att de ska ha ett 

tydligt syfte och tanke bakom det. Detta för att skapar en trivsam arbetsmiljö där 

individer får chansen att utvecklas.  

 

Syftet var att bidra till debatten om belöningssystems positiva och negativa sidor. Vi har 

kommit fram till att det finnas inga rätt eller fel vid utformande av belöningssystem. De 

formas helt efter vilka erfarenheter och värderingar de ansvariga har. Huruvida olika 

typer belöningssystem kan anses vara positiva eller negativa styrs av möjligheten att 

följa upp prestationer. Det kan också vara svårt att definiera vad en bra prestation är när 

det finns många arbetsuppgifter. Det gäller därför att företaget överväger detta innan de 

funderar på att introducera ett nytt belöningssystem annars riskerar de att anställda 

upplever orättvisa. De monetära belöningssystemen ses i många fall som en 

förutsättning för att anställda går till arbetet och är därför mer förknippade med yttre 

motivation. Det är därför viktigt att försöka göra medarbetarna medvetna om varför de 

får monetära belöningar och inte bara att de får dem. Genom att göra personer medvetna 

om detta kan därför den inre motivationen också stimuleras och därför blir även de 

monetära belöningssystemen ett sätt för företagen att arbeta mer långsiktigt med detta 

belöningssystem. De icke-monetära belöningssystemen kan anses mer långsiktiga men 

de löper också en stor risk att personer upplever orättvisa då de kan vara svåra att 

utvärdera och anpassa till den enskilda organisationen. Det kan därför innebära en stor 

risk att arbeta med icke-monetära belöningssystem men de är också en möjlighet för 

organisationen att utvecklas tillsammans.  
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6.3 Reflektion och förslag till framtida forskning 

Genomförande av denna studie har varit lärorikt då vi fått möjligheten att se hur man 

arbetar med belöningssystem inom dagligvaruhandeln. Totalt identifierade vi sju typer 

av belöningssystem som butikerna använde sig av och hur de arbetade med dem. De 

flesta belöningssystemen var icke-monetära och vi har därför inte fått med lika mycket 

om hur man kan arbeta med monetära belöningssystem. 

Därför hade det varit intressant att jämföra vår forskning med en butik som har 

implementerat mer monetära belöningssystem och se hur det skiljer sig från våra 

butiker. Det hade kunnat skapa en bredare förståelse över hur andra monetära 

belöningssystem fungerar som är mer resultatinriktade och varför butiker väljer att 

implementera dem.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga 1 -Intervjuguide ICA-handlaren 

Inledning 

Berätta vilka vi är och syftet med uppsatsen och att alla personer ska hållas anonyma. 

 

Fråga intervjupersonen ifall vi kan spela in intervjun.  

 

Respondentens bakgrund och situation 

Hur ser din bakgrund ut?   

 

Berätta kort om företaget.  

 

Vad är din roll i företaget?  

 

Motivation 

Vad är viktigast för att era anställda ska göra ett bra jobb och vara motiverade? 

 

Vad är motivation för dig?  

 

Hur tror du motivation bäst skapas?  

 Tror du det skiljer sig mellan olika anställda, eventuellt olika kategorier av 

anställda? 

 

Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? 

 

Hur arbetar ni med att motivera era anställda idag och få dem att arbeta mot 

organisationens mål/vision/strategi?  

 

Hur arbetar ni med att undvika orättvisor och att alla ska ha samma förutsättningar?  

 

Vilka förväntningar tror du de anställda har?  

 

Belöningssystem  

Har ICA några riktlinjer hur belöningssystem/belöningar ska utformas?  Vid JA, 

utveckla beskriva mer om vilka krav som finns och chans till att utforma själv. 

 

Hur ser du på belöningssystem/belöningar? 

 

Vilka belöningssystem använder ni inom företaget?  

 

Följdfrågor till de enskilda belöningssystemen 

Vad är syftet med det enskilda belöningssystemet? 



  
 

II 

 

Hur är det enskilda belöningssystemet utformat? Gäller det alla?  

 Vad ska den anställde göra för att få ta del av belöningen?  

 

Hur ser du på belöningssystemet påverkan till motivation? 

 Är de nödvändigt eller tror du det inte skulle göra någon skillnad?  

 

Fortsättning 

Tror du de skulle gå att implementera andra monetära belöningssystem?  

 Hur tror du motivation skulle påverkas med ett sådant belöningssystem?  

 

Är det något annat belöningssystem du anser ni skulle kunna implementera och hur tror 

du de skulle kunna påverka motivationen? 

 

Hur anser du att ni kan förbättra belöningssystemet och motivationen idag? 

  

Mätning  

Hur arbetar ni med att utvärdera prestationer?  

 Hur mäter ni belöningssystemets effekter på era medarbetare?  

 

Hur ofta följer ni upp belöningssystem för att utveckla, anpassa och förbättra?   

 

På vilket sätt ger ni feedback till era anställda?  

 

Avslutning 

Kan vi återkomma på telefon eller email, komplettera? 

 

Tacka för intervjun 

 

  



  
 

III 

Bilaga 2 - Intervjuguide Chefen 

 

Inledning 

Berätta vilka vi är och syftet med uppsatsen och att alla personer ska hållas anonyma. 

 

Fråga intervjupersonen ifall vi kan spela in intervjun.  

 

Respondentens bakgrund och situation 

Hur ser din bakgrund ut?  

 

Vad är din roll i företaget?  

 

Motivation 

Vad är viktigast för att dina medarbetare ska göra ett bra jobb och vara motiverade?  

 

Vad är motivation för dig?  

 

Hur tror du motivation bäst skapas?  

 Tror du det skiljer sig mellan olika anställda, eventuellt olika kategorier av 

anställda? 

 

Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? 

 

Hur arbetar du med att motivera dina medarbetare idag och få dem att arbeta mot 

organisationens mål/vision/strategi? 

 Även hur du arbetar mot detta?  

 

Hur arbetar du med att undvika orättvisor och att alla ska ha samma förutsättningar?  

 

Vilka förväntningar tror du att dina medarbetare har?  

 Även vilka förväntningar du har?  

 

Belöningssystem  

Vilka möjligheter har du att utforma belöningssystem och belöningar?  

 

Hur ser du på belöningssystem/belöningar?  

 

Vilka belöningssystem använder ni inom företaget?  

 

  



  
 

IV 

Följdfrågor till de enskilda belöningssystemen 

Hur ser du på det enskilda belöningssystemet?  

 

Hur är det enskilda belöningssystemet utformat? Gäller det alla?  

 Vad ska du/dina medarbetare göra för att få ta del av belöningen?  

 

Hur ser du på belöningssystemet påverkan till motivation? 

 Är de nödvändigt eller tror du det inte skulle göra någon skillnad?  

 

Fortsättning 

Tror du de skulle gå att implementera andra monetära belöningssystem?  

 Hur tror du motivation skulle påverkas med ett sådant belöningssystem? 

 

Är det något annat belöningssystem du anser ni skulle kunna implementera och hur tror 

du de skulle kunna påverka motivationen? 

 

Anser du att ni kan förbättra belöningssystemet och motivationen idag? På vilket sätt? 

  

Mätning  

Hur arbetar ni med att utvärdera prestationer? 

 Hur mäter ni belöningssystemets effekter på era medarbetare?  

 

Hur anser du att mål och mått påverkar hur dina arbetsprestationer utförs?   

 

Hur viktigt tycker du det är att följa upp prestationer? 

 På vilket sätt ger du feedback till dina medarbetare?  

 Får du någon feedback i ditt arbete? 

 

Hur ofta följer ni upp belöningssystem för att utveckla, anpassa och förbättra? 

 

Avslutning 

Kan vi återkomma på telefon eller email, komplettera? 

 

Tacka för intervjun 

  



  
 

V 

Bilaga 3 - Intervjuguide Övrig personal 

 

Inledning 

Berätta vilka vi är och syftet med uppsatsen och att alla personer ska hållas anonyma. 

 

Fråga intervjupersonen ifall vi kan spela in intervjun.  

 

Respondentens bakgrund och situation 

Hur ser din bakgrund ut?  

 

Vad är din roll i företaget?  

 

Motivation 

Vad är det viktigast chefer kan göra för att du ska göra ett bra jobb och vara motiverad? 

 

Vad är motivation för dig?  

 Tror du det skiljer sig mellan olika anställda, eventuellt olika kategorier av 

anställda? 

 

Vad är det som motiverar dig i ditt arbete? 

 

Hur bidrar du till att arbeta mot organisationens mål?  

 

Hur tycker du man ska arbeta för att undvika orättvisor på arbetet? 

 

Vilka förväntningar har du på arbetet?  

 

Belöningssystem  

Hur ser du på belöningssystem/belöningar?  

 

Vilka belöningssystem använder ni inom företaget?  

 

Följdfrågor till de enskilda belöningssystemen 

Hur ser du på belöningssystemet påverkan till motivation? 

 Är de nödvändigt eller tror du det inte skulle göra någon skillnad?  

 

Tror du medarbetare hade blivit mer motiverade att arbeta om de fanns fler monetära 

belöningssystem?  

 

Är det något belöningssystem du anser ni skulle kunna implementera och hur tror du de 

skulle kunna påverka motivationen? 

 

Hur anser du att ni kan förbättra olika belöningssystem och motivationen idag? 



  
 

VI 

Finns det några andra belöningar du anser företaget kan använda sig av för att motivera 

er anställda ännu mer? 

 

Mätning  

 

Hur ofta upplever du att företaget utvärderar prestationer?  

 

Hur anser du att mål och mått påverkar hur dina arbetsprestationer utförs? 

 

Hur viktigt tycker du det är att följa upp prestationer? 

 Får du någon feedback i ditt arbete? 

 

Avslutning 

Kan vi återkomma på telefon eller email, komplettera? 

 

Tackaförintervjun 
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