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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras bakgrund och en problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med förtydliganden och avgränsningar. 

 

1.1 Bakgrund 
Många av dagens företag har inte lyckats ställa om sig organisatoriskt och 

administrativt till dagens förändrade förhållanden. Idag behövs en företagsstyrning 

som bättre understödjer det som utförs i företaget och som även engagerar och 

motiverar fler än vad som var fallet med den traditionella företagsstyrningen, med 

rötter i Scientific Management. (Lindvall, 2001)  

 

På 80- och 90-talet gav ett förändringstryck upphov till sökandet efter nya 

effektivare metoder att styra företag. De tankar och metoder som utvecklades var 

till exempel Total Quality Management (TQM), Business Process Reengineering 

(BPR), Activity Based Costing (ABC), Balanced Scorecard (BSC) och 

bonusprogram för chefer. De nya teknikerna sågs av långt ifrån alla som 

allmängiltiga och dess utformning är fortfarande i allra högsta grad ämnen för 

diskussion. (Lindvall, 2001) 

 

Lindvall (2001) menar vidare att belöningssystem innehar en central funktion som 

en av de tre grundläggande styrfrågorna i strävan efter att engagera medarbetare, 

de två övriga grundläggande styrfrågorna är utvecklande av mätetal samt att 

fördela ekonomiska ansvarsområden. Enligt Wilson (1995) började de första 

belöningssystemen att växa fram på 50- och 60-talet eftersom gamla lönesystem 

och styrmetoder inte var tillräckliga för att engagera och motivera de anställda i 
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organisationerna. Vidare menar Wilson (1995) att belöningssystemen i första hand 

var kopplade till ledningen och/eller till individuella prestationer. Det fanns ett 

strikt hierarkiskt tänkande som styrde utformningen av belöningssystemen. Detta 

tänkande var passande för denna tid då det fanns en tydlig uppdelning mellan de 

som utförde okvalificerade arbetsuppgifter och de som utförde kvalificerade. Med 

tiden förändrades den traditionella synen på ledarskap och organisation i takt med 

att det uppstod en konflikt mellan å ena sidan strävan efter stabilitet, produktivitet 

och kontroll samt å andra sidan trycket att skapa enkelhet, flexibilitet, kvalitet och 

kostnadsmedvetenhet. Företagsledare var tvungna att tänka om inför framtiden för 

att nå framgång. Den hårdnade konkurrenssituationen ställer större krav på att alla 

delar inom organisationen samarbetar och känner ansvar för delarna såväl som för 

helheten. För att uppnå effektivitet räcker det inte att enbart fokusera på de 

strukturella och processuella aspekterna av en organisation. Utmaningen ligger i att 

skapa en miljö där medarbetarna tar initiativ för att stärka organisationens 

konkurrenskraft. (Wilson, 1995) 

 

1.2 Problemdiskussion 
För att förändra en organisation i riktning mot ökad effektivitet behöver 

medarbetarnas beteende förändras på ett sätt som underlättar och stödjer samarbete 

internt i företaget såväl som mot externa intressenter. I denna process kan ett 

belöningssystem underlätta tack vare dess möjligheter att markera beteenden som 

är önskvärda. Dock kvarstår bekymmer eftersom det ofta kan vara svårt att utforma 

ett optimalt belöningssystem för varje företag. (Wilson, 1995 och Anthony & 

Govindarajan, 1999) 
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Wilson (1995) hävdar att många av dagens belöningssystem inte fyller sin funktion 

då de är dåligt anpassade för den företagsspecifika situationen. Det ligger därför 

nära till hands att fråga sig varför organisationer överhuvudtaget ska använda sig 

av belöningssystem. Ett dåligt utformat belöningssystem kan ge oönskade effekter 

och i värsta fall till och med stärka det beteende systemet var utformat för att 

reducera. Flera forskare, däribland Kohn (1997, i Kerr, 1997) och Deming (1986, i 

Wilson, 1995), hävdar att önskat beteende bäst åstadkoms genom arbetet självt, de 

inre belöningarna, och inte genom yttre belöningar. Författarna hävdar vidare att 

belöningar, och bestraffningar, sänker självkänslan och kreativiteten hos de 

anställda. De menar att de anställda efter ett tag enbart fokuserar på det beteende 

som på enklast möjliga sätt leder fram till belöningen, oavsett om detta är det mest 

optimala för företaget. Det kan även skapa avundsjuka och skadlig konkurrens.  

 

Diskussionen belyser på ett talande sätt den problematik som finns förknippad med 

belöningssystem. Att det finns misslyckade och icke funktionella belöningssystem 

råder det inom forskarvärlden ingen tvekan om. Däremot går åsikterna isär om 

vilka de orsakande faktorerna är. Kohn (1997 i Kerr, 1997) är en stor förespråkare 

för avskaffandet av belöningssystem. Författaren argumenterar för att de flesta 

belöningssystem faller på grund av att de bygger på felaktiga psykologiska 

grundantaganden. Systemen skapar i bästa fall tillfällig förändring, inte den 

långsiktiga attitydförändring som avsikten ofta är. Flertalet studier visar 

exempelvis att pengar är en underordnad motivationsfaktor och svårligen kan 

ersätta en stimulerande arbetsmiljö som den främsta källan till goda arbetsinsatser. 

Kohn (1997, i Kerr, 1997) hävdar att belöningar till individer som inte har ett 

grundläggande behov av belöning sannolikt kommer att bli effektlöst annat än på 

kort sikt. Vidare menar Kohn (1997, i Kerr, 1997), och även Deming (1986, i 

Wilson, 1995), att det för att nå långsiktig förändring krävs ett mer genuint 
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engagemang hos medarbetarna. Ett engagemang som bygger på inre belöningar 

och förutsättningen att en acceptabel nivå av arbetstillfredsställelse redan 

förekommer, annars riskerar belöningssystemet att bli lika effektivt som att erbjuda 

mat till någon som är mätt. Detta, anser vi, belyser den komplexitet som omgärdar 

ett belöningssystem. Flannery, Hofrichter och Platten (1996) hävdar däremot att ett 

väl utformat belöningssystem som står i samklang med organisationens kultur och 

värderingar kan användas som ett redskap av företagsledare för att uträtta 

underverk vad gäller att höja medarbetarnas självkänsla, vilja att utvecklas och 

prestera mer och bättre.  

 

Själva utformningen och implementeringen av ett belöningssystem är som en dans 

på slak lina med många försvårande omständigheter. Hopwood (1974) menar att 

grundläggande för att ett belöningssystem ska bli lyckat och bidra till de effekter 

som organisationen önskar är att det på ett tydligt sätt kopplar samman 

organisationens strategi med individernas preferenser. Belöningssystemet måste 

därmed utformas med medarbetarna och vad som motiverar dem i åtanke, på 

samma gång som hänsyn tas till den övergripande strategin. Persson (1994) menar 

att det är svårt att utforma ett belöningssystem som tar hänsyn till alla 

medarbetares preferenser, eftersom en belöning som upplevs som motiverande och 

rättvis för en individ kan upplevas på motsatt sätt av någon annan. Utformningen 

kompliceras ytterligare i de fall organisationens delar är heterogena i avseendena 

lönsamhet, företagskultur, historia, storlek, arbetsuppgifter och geografisk 

spridning eller om organisationen nyligen genomgått en omorganisation. De 

individuella preferenserna tenderar att variera kraftigt i heterogena organisationer 

vilket orsakar att övergripande strategier inte alltid upplevs relevanta och 

acceptabla på samma sätt som i en homogen organisation. (Wilson, 1995)  
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Steers och Porter (1983) menar att det ryms många viljor, grupperingar och behov i 

en organisation och särskilt i heterogena organisationer. Komplexiteten med att 

utforma ett belöningssystem tilltar med en organisations heterogenitet eftersom 

antalet medarbetare, grad av diversifiering samt olikheter i historisk bakgrund 

vanligtvis ökar. Synen i organisationens olika delar på vad som exempelvis är 

rättvist, motiverande och vad som är möjligt att genomföra kan skilja sig starkt åt. 

Att uppmuntra ett specifikt beteende hos en medarbetare kan skapa effektivitet hos 

företaget medan samma beteende hos en annan medarbetare i en annan del av 

organisationen kan skapa ineffektivitet (Flannery et al, 1996 och Hume, 1995). 

Med problematiken kring att utforma belöningssystem i heterogena organisationer 

i åtanke går vi nu över till pudelns kärna, uppsatsens syfte.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att, med utgångspunkt i organisationers strategier och medarbetares 

preferenser, undersöka hur belöningssystem kan utformas i heterogena 

organisationer. 

 

1.4 Förtydliganden och avgränsningar 
Det ekonomiska utfallet individen får av sitt arbete kan grovt delas in i två 

ekonomiska delar, ersättning samt belöningar. Ersättningar representerar det som 

kan kallas vanlig lön. Persson (1994) hävdar att ersättningar många gånger inte alls 

skapar incitament, vilket belöningar däremot gör. Enligt denna uppdelning går det 

att göra en koppling till vad som ur den enskildes perspektiv uppfattas som 

uppoffring och extra arbetsinsatser. Uppoffringar hänförs till underförstådd 

tillgänglighet för arbete samt arbetsinsatser och kompenseras med ersättningar. 
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Extra arbetsinsatser innebär däremot insatser utöver vad som är avtalat eller 

underförstått och kopplas således samman med belöningar. Detta utgör en viktig 

distinktion då ersättningar endast i begränsad omfattning går att betrakta som 

incitamentsskapande. (Persson, 1994)     

  

Det gäller att skilja på belöningssystem och belöningar. Belöningssystem är en 

process som uppmuntrar, förstärker och kompenserar medarbetare i en 

organisation för att de agerar på ett visst sätt. Belöningar är själva utfallet av 

belöningssystemet. Belöningarna i ett belöningssystem kan vara av många olika 

slag. De kan exempelvis vara formella eller icke formella, monetära eller icke 

monetära samt erhållas omedelbart efter prestation eller fördröjt. Det agerande som 

utlöser en belöning är extrainsatser utöver vad som är avtalat (Persson, 1994; 

Wilson, 1995 och Steers och Porter, 1983). Steers och Porter (1983) klassificerar 

belöningar i ytterligare två huvudsakliga dimensioner, yttre respektive inre samt 

systemövergripande (koncernnivå) respektive individuella. Lawler (1992) 

kompletterar med ytterligare en indelning, nämligen belöning differentierad efter 

befattning.  

 

De inre belöningarna är resultat av att individen belönar sig själv, genom att till 

exempel ta en kafferast, efter att ha utfört en viss uppgift. De yttre belöningarna får 

individen av någon annan efter att ha utfört en viss uppgift. De systemövergripande 

belöningarna tilldelas alla i organisationen då kollektiva prestationer utförts. De 

individuella belöningarna tilldelas enskilda individer och är kopplade till deras 

enskilda prestationer. Ett belöningssystem är ett system utformat i syfte att 

motivera samt skapa förutsättningar för individer i en organisation att arbeta 

effektivare än fallet vore utan ett belöningssystem och där prestationer ersätts med 

någon form av belöning. 
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Vi har i föreliggande studie för avsikt att avgränsa oss till att behandla 

belöningssystem utformade med yttre belöningar och att inom detta område 

studera ekonomiska belöningar. Detta val är främst grundat på att belöningssystem 

uppbyggda på yttre belöningar i högre grad än belöningssystem uppbyggda på inre 

belöningar är formella och explicit uttryckta och därmed lättare att utveckla och 

implementera på ett enhetligt sätt i en stor organisation. (Steers och Porter, 1983) 

Studien avgränsas ytterligare till att behandla belöningssystem i vinstdrivande 

organisationer.  

 

Avslutningsvis vill vi klargöra vad vi menar med heterogena organisationer. I strikt 

bemärkelse existerar enbart homogena organisationer där det finns en individ. Med 

den definitionen är de flesta företag heterogena. Vi menar dock att heterogena 

organisationer har betydande variationer med avseende på exempelvis lönsamhet, 

kultur, historia, arbetssätt, verksamhetsinriktning, geografisk placering samt 

attityder i någon eller flera av de ingående delarna. Vad som anses vara 

”betydande” är i sista hand en bedömningsfråga som får besvaras utifrån det 

enskilda fallet. I denna uppsats använder vi främst begreppet homogen 

organisation som en idealtyp i syfte att möjliggöra och förtydliga vissa 

resonemang.  
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2 VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
I följande kapitel redogörs för vårt vetenskapliga förhållningssätt. Kapitlet inleds 

med ett avsnitt om vetenskap följt av ett avsnitt om deduktion, induktion och 

abduktion. Vidare presenteras vårt vetenskapliga perspektiv. 

 

2.1 Vetenskap  
Hartman (1998) menar att vetenskaplig kunskap skiljer sig från vanlig kunskap 

genom att den inte utgörs av trosföreställningar utan av teorier. Det är viktigt att 

veta vad vetenskaplig teori egentligen är och hur man hanterar vad som anses vara 

sanning. En vanlig uppfattning är att teori är sann om den korrekt beskriver eller 

överensstämmer med världen. Detta för dock med sig problemet att man förutsätter 

att det är möjligt för oss människor att beskriva världen som den egentligen är. Ett 

annat sätt att se på teori, vilket överensstämmer med vår syn, är att människan på 

olika sätt kan begreppsliggöra sin erfarenhet och att sanningen då blir relativ. 

Föremål och andra människor har någon slags betydelse för henne. Genom sin 

tolkning av världen skapar hon sin livsvärld. Det som kan observeras blir 

individers beteende och attityder och dessa måste tolkas för att vi skall kunna 

förstå och förklara de bakomliggande faktorerna. Det gäller att komma ihåg att 

forskaren ofta tolkar människor, som själva tolkar världen de lever i (Hartman, 

1998). Hartman (1998) menar vidare att man är tvungen att förstå vad teori 

egentligen är för att kunna förstå annat som har med vetenskap och vetenskapsteori 

att göra. En vanlig förklaring till vad vetenskapsteori är att det är en beskrivning av 

en samling satser och de samband som råder mellan dessa. 
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Det är inte bara viktigt att ha klart för sig vilket förhållningssätt till vetenskap som 

har anammats utan även synen på det studerade objektet eller fenomenet. Varje 

människa bär i olika stor utsträckning med sig, både medvetna och omedvetna, 

föreställningar om omvärldens utseende och sin egen roll i denna omvärld vilket 

självfallet påverkar det angreppssätt som väljs när problem uppstår. (Gilje och 

Grimen, 1992).  

 

Vi som författare har en viss förförståelse som påverkar vårt handlade. Denna 

grundläggs och ändras ständigt. Människor tolkar situationer utifrån sina egna 

erfarenheter och utifrån andra människors handlingssätt. Förförståelsens betydelse 

vid tolkning och förståelse kan, likväl som den är nödvändig, också innebära 

problem. De delar av förförståelsen som vi som författare har ett omedvetet 

förhållande till innebär en osäkerhet, då dessa kan styra vår förförståelse utan att vi 

är medvetna om det. Den mänskliga förförståelsen kan alltså vara både medveten 

och omedveten. Vid arbete med teorier är det av stor vikt att vara medveten om 

detta och ha ett kritiskt förhållningssätt. (Alvesson och Sköldberg, 1994) 

 

Vetenskapsfilosofen Popper menar att mänsklig kunskap aldrig är något slutgiltigt 

och absolut säkert och därmed att ingen vetenskaplig teori är helig och står utanför 

kritik. Genom detta resonemang blir ”vetenskapliga sanningar” bara gissningar 

eller preliminära hypoteser som måste bli föremål för rationell kritik och prövning. 

Popper menar att det är genom att eliminera felaktiga teorier som vi närmar oss 

sanningen (Hartman, 1998). Även kunskapstillväxt sker enligt Popper genom 

feleliminering samt rationell kritik. Det blir centralt att ställa sig kritisk till egna 

och andras uppfattningar, vilket följande uttalande från Popper tydliggör:  
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”Jag kan ha fel och du kan ha rätt och med gemensamma ansträngningar kan 

vi komma närmare sanningen.” (Gilje och Grimen, 1992, s 82)  
 

Det är genom denna inställning som man blir det Popper menar med kritiskt 

rationell, det vill säga att vi erkänner vår okunskap och att vi kan ha fel samt att vi 

aldrig kan veta om vi nått fram till sanningen (Gilje och Grimen, 1992). Därför 

anser vi att det är av stor vikt att vi som författare redogör för vår arbetsgång och 

under arbetets gång är öppna för nya infallsvinklar och extern kritik. Detta sker till 

viss del genom grupphandledningar och seminarier under uppsatsarbetets gång 

samt genom redogörelse för arbetsmetod. 

 

2.1.1 Deduktion, induktion och abduktion 

Hur skall man relatera teori och verklighet till varandra? De vanligaste 

angreppssätten är deduktion, induktion och abduktion. Ett deduktivt arbetssätt 

kännetecknas av att man utifrån allmänna principer och befintliga teorier drar 

slutsatser om enskilda företeelser. Ur den redan befintliga teorin härleds hypoteser 

som sedan prövas empiriskt i det aktuella fallet. Detta sätt att arbeta kallas det 

hypotetiskt-deduktiva. Ett induktivt angreppssätt fungerar tvärtom. Ett 

forskningsobjekt studeras och utifrån den empiriska informationen formuleras en 

teori (Patel och Davidsson, 1994). Dessa angreppssätt används sällan i sina mest 

utpräglade former. 

 

I föreliggande studie sker en växelverkan mellan deduktion och induktion. Detta 

arbetssätt kallas abduktion. Abduktionens huvudsakliga funktion är att ge 

infallsvinklar, tolkningsmöjligheter, struktur och angreppssätt på problemområdet. 

Teori och empiri bearbetas parallellt och syftet med denna studie är inte att 
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generera nya teorier eller via hypoteser verifiera eller falsifiera befintliga teorier 

(Alvesson och Sköldberg, 1994). Däremot är syftet att öka kunskapen om de 

faktorer som påverkar belöningssystem och dess uppbyggnad. Vi pendlar alltså 

mellan deduktion och induktion men inte mellan dess renodlade former. 

Pendlingen sker genom att till exempel tillämpa en teori som passar för det aktuella 

problemet eller dra slutsatser om enskilda företeelser utan att formulera sig 

teoretiskt eller ställa upp hypoteser i syftet. Vi har alltså arbetat växelvis mellan att 

använda oss av befintliga teorier och dra slutsatser om enskilda företeelser genom 

uppställda arbetshypoteser och ibland arbetat utan att först ha förankrat 

undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Ett exempel på detta är arbetsgången 

under insamlandet av empirin. Inför intervjuerna började vi med att formulera 

frågor utifrån befintliga teorier för att sedan även ta in nytt stoff som framkom 

under arbetets gång och integrera det nya materialet i nästkommande intervjuer. 

Det nya materialet användes även som grund vid val av ytterligare teorier och 

reflektioner kring dessa. 

 

2.2 Vetenskapligt perspektiv 
Det perspektiv en forskare anammar påverkar i allra högsta grad dennes forskning i 

och med att det ställer upp vissa kriterier för hur forskningen skall bedrivas. Två av 

de vanligaste skolorna är hermeneutik och positivism. Dessa är dock långt ifrån de 

enda. Exempel på andra skolor är fenomenologi, fenomenografi, grounded theory, 

narrativ teori och diskursanalys. Flertalet av dessa är komplicerade att använda och 

kräver mycket av forskaren. Det finns även flera enskilda forskare som har skapat 

sina egna synsätt (Hartman, 1998). Vi sällar oss generellt till de tankar som 

emanerar från den hermeneutiska skolan då vi har för avsikt att skapa förståelse av 

det undersökta fenomenet genom tolkning.  
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2.2.1 Hermeneutik 

Hermeneutiken utgår från att kunskap inte kan nås på ett resonerande och rationellt  

sätt, utan att det är med hjälp av förståelse som den sanna kunskapen om världen 

nås. (Alvesson & Sköldberg, 1994). Den kunskap som söks är, enligt Starrin och 

Svensson (1994), en kunskap om hur innebörder och intentioner hos människor, 

sedda i sina sammanhang av tid, rum och mening kan förklaras. En hermeneutisk 

teori har, enligt Hartman (1998), som ändamål att beskriva en individs livsvärld så 

som denne uppfattar världen. För att kunna ge en beskrivning av en livsvärld måste 

en beskrivning av hela systemet av föreställningar en människa kan ha ges, utan att 

isolera och beskriva dem en och en, som till exempel positivismen gör (Alvesson 

och Sköldberg, 1994). 

 

Fakta inom hermeneutiken betraktas inte som något omedelbart givet, utan den är 

alltid förmedlad som ett resultat av tolkningar. Fakta växer sålunda alltid fram ur 

den interaktiva tolkningsprocessen. En följd av den hermeneutiska 

tolkningsprocessen är att fakta aldrig är ren eller oförmedlad (Alvesson & 

Sköldberg 1994). Det centrala inom hermeneutiken är förståelse och denna 

förståelse nås inte förutsättningslöst, utan med hjälp av förförståelse, omfattande 

referensramar, begrepp och värderingar. Den egna förförståelsen skall således 

fungera som utgångspunkt i den hermeneutiska analysen (Alvesson och Sköldberg 

1994). En viktig aspekt inom hermeneutiken är att meningen hos en del, endast kan 

förstås om den sätts i samband med helheten och helheten endast kan förstås först 

när den relateras till delarna. Positivismen däremot reducerar problem till delar för 

att studera delarna var för sig (Patel och Davidsson, 1994). Hermeneutikerna 

alternerar alltså mellan del och helhet, varvid en fördjupad förståelse för det 

undersökta undan för undan nås. Detta kallas den hermeneutiska cirkeln (Alvesson 

och Sköldberg, 1994). Hur fenomenet tolkas är beroende av hur kontexten tolkas 
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och omvänt. I vårt fall innebär det att vi har använt en intervju som en del medan 

samtliga intervjuer har varit helheten, kontexten. Vi har även tagit del av internt 

material samt använt oss av de intryck vi fått och de iakttagelser vi gjort då vi rest 

runt till de olika butikerna (se 3.3.1) för att genomföra intervjuerna. På samma sätt 

kan man se hela empirin som en del och verkligheten, eller vår subjektiva tolkning 

av verkligheten, som helheten. Vi försöker alltså att fånga kontexten för att lättare 

tydliggöra samspelet mellan del och helhet. Vi menar att forskaren med den 

hermeneutiska cirkeln använder förförståelse för att beskriva empiri medan 

abduktion i huvudsak relaterar empiri till teori. Likheten är att både den 

hermeneutiska cirkeln och abduktion växlar mellan del och helhet. 



14 

3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Kapitlet inleds med en beskrivning av den kvalitativa ansatsen samt den kvalitativa 

intervjun. Vidare behandlas undersökningens genomförande, dess reliabilitet och 

validitet. Kapitlet avslutas med en presentation av den organisation som 

studerades samt  metodkritik. 

 

3.1 Den kvalitativa ansatsen 
Hartman (1998) menar att kvalitativa undersökningar har som syfte att förstå 

livsvärlden hos en individ eller en grupp människor. Därav anser vi att den 

kvalitativa ansatsen är lämplig för föreliggande studie. Att angripa ett problem på 

ett kvalitativt sätt innebär i första hand att försöka förstå innebörden av en viss 

företeelse eller upplevelse. Den kvalitativa ansatsen präglas av flexibilitet vad 

gäller närmandet av problemområdet. Den ger en låg grad av standardisering och 

därmed en låg grad av generaliserbarhet i jämförelse med den kvantitativa 

ansatsen. Detta beror främst på att den kvalitativa metoden har för avsikt att fånga 

det specifika hos det undersökta samt den därtill hörande livsvärlden. Den 

kvalitativa ansatsen bygger på närhet till problemområdet, att ansikte mot ansikte 

möta respondenter i den specifika situation de befinner sig i. Avsikten är att skapa 

en djupare och mer fullständig uppfattning av det studerade. Den kvalitativa 

ansatsen kommer åt det vaga. Styrkan ligger i att den når mångtydiga subjektiva 

upplevelser så som till exempel känslor. Den kommer även åt det som inte är direkt 

för handen, det vill säga det som är dolt eller enbart partiellt synligt. (Hartman, 

1998). 
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3.1.1 Kvalitativ intervju 

Vanliga former av kvalitativ metod är fältstudier, kvalitativa intervjuer och 

deltagande observationer (Patton, 1999). I föreliggande studie väljer vi kvalitativ 

intervju tack vare dess styrka att komma åt det mångtydiga och det subjektiva med 

stor flexibilitet och känslighet. Det subjektiva är av stor vikt vid utformningen av 

belöningssystem eftersom det till exempel är av stor vikt att ett belöningssystem 

upplevs rättvist. Det personliga mötet har, genom att det bygger på närhet, stora 

möjligheter att komma åt människors upplevelser.  

 

Patton (1999) skiljer mellan tre olika inriktningar på kvalitativa djupintervjuer. 

Dessa är informell konversationsintervju, intervjuguide samt standardiserad 

intervju med öppna frågor. Vi väljer att kombinera intervjuguiden med den 

standardiserade intervjun med öppna frågor då detta ger oss ett bra utgångsläge att 

samla in material på ett flexibelt sätt. Vi samlar in material på följande vis; vi 

utformar först en mängd teman kring vad som verkar relevant utifrån befintliga 

teorier. Utifrån dessa teman utarbetas sedan frågor. Under intervjuns gång lämnas 

möjligheten att ställa följdfrågor då nya intressanta ämnen förs in i intervjun av 

respondenten. Dessa nya ämnen förs sedan in, ifall det är lämpligt, i 

nästkommande intervjuer. Dessutom bearbetas och kompletteras frågorna 

efterhand genom teorier vi parallellt tar del av samt i samspel med de erfarenheter 

vi får under intervjuernas gång. (Hartman, 1998) 

 

Enligt Kvale (1997) används den kvalitativa forskningsintervjun för att förstå hur 

den intervjuade ser på sin livsvärld, genom dennes egna ord, tankar och 

synpunkter, för att sedan försöka se världen utifrån dennes synvinkel. Intervjuer 

passar därför bra för undersökningens genomförande då vår avsikt är att komma åt 

aspekter av verksamheten som vi inte skulle få fram via kvantitativ metod. 
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Exempel på vad som enklare fångas med en kvalitativ metod kan vara den 

heterogenitet som präglar arbetssätt i olika butiker samt kulturella skillnader 

mellan de gamla områdena av organisationen (se 3.2). De kvalitativa apsekterna 

inhämtades genom att resa runt till de olika butikerna och med egna ögon se hur 

arbetet fungerade på varje enskild plats. En viktig del av djupintervjun är att 

använda sig av sina egna känslor och upplevelser och framför allt att vara 

medveten om hur dessa påverkar både frågor och tolkning av de svar man får. 

(Patton, 1999)  

 

3.1.2 Frågornas struktur 

Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att minimera risken att leda in respondenten 

i förutbestämda svarsalternativ. Frågorna ska istället möjliggöra för respondenten 

att svara fritt och öppet med egna ord och egna termer. Patton (1999) skriver att 

öppna frågor inte bör vara dikotoma, det vill säga motsatsfrågor. Han menar att 

syftet med en kvalitativ intervju är att få respondenten att tala om sina egna 

upplevelser och känslor, vilket dikotoma frågor motverkar då de leder in 

respondenterna i att endast instämma eller inte instämma på forskarens påståenden. 

Patton (1999) menar att förutsättande frågor, det vill säga frågor som förutsätter att 

respondenten har någonting intresseväckande att berätta, är viktiga i en 

intervjusituation därför att de uppmuntrar och stimulerar till att berätta om det som 

är väsentligt. Genom förutsättande frågor undviks att ställa frågan om 

respondenten har någonting viktigt att berätta genom att istället gå direkt till 

kärnfrågan.  
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3.2 Studerad organisation  
Genom att undersöka en heterogen organisation ges möjligheter att berika de 

teoretiska resonemang vi för. Som en del i föreliggande studie undersöktes 

Granngården AB. Granngården är ett helägt dotterbolag till Lantmännen 

ekonomisk förening och har i sin nuvarande utformning funnits sedan årsskiftet 

2001/2002. Vid årsskiftet 2001/2002 genomfördes en omorganisation då nio 

regionala delar fusionerades till en rikstäckande organisation och i samband med 

detta bytte företaget namn till Granngården AB. Granngården är Lantmännens 

butiksverksamhet och omfattar över 140 butiker runt om i landet. Butikerna i 

Granngården har historiskt tillhandahållit produkter och tjänster från och till 

Sveriges lantbrukare, men har på senare år inriktats mer mot att även köpa in från 

externa leverantörer och sälja till privatkonsumenter. De senaste åren har andelen 

lantbrukare bland Granngårdens kunder minskat stadigt. I samma takt har 

medvetna satsningar gjorts för att öka försäljningen till privatkonsumenter. 

Organisationen hade 2001 en omsättning på cirka två miljarder kronor och cirka 

900 anställda (Försäljningschef Granngården, 021021). 

 

Butikerna är av skiftande storlek med allt från en till femton anställda. De anställda 

har arbetat inom organisationen från några månader upp till fyrtio år. 

Sammanslagningen gjordes för att bli starkare utåt mot kund och mer 

konkurrenskraftiga. De olika geografiska områden som fanns innan hade olika 

kultur och traditioner vilket även det satt sin prägel på företagsklimatet och 

utformningen på de olika regionernas butiker. Vissa av dem hade haft någon typ av 

belöningssystem innan medan andra inte hade haft det. Lönsamhet, lönenivåer och 

synen på fusionen är också olika på olika platser i landet (Försäljningschef 

Granngården, 021021). Heterogeniteten samt att organisationen har för avsikt att 
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införa ett nytt enhetligt belöningssystem gör att Granngården var en spännande 

organisation att undersöka. Vi gör dock en avgränsning till att behandla 

Granngårdens butiksverksamhet.  

 

3.3 Undersökningens genomförande 
I följande avsnitt presenteras undersökningens urval, insamling av material, 

bearbetning av material samt validitet och reliabilitet. Avsnittet avslutas med 

metodkritik. 

 

3.3.1 Urval 

I samråd med Granngårdens försäljningschef valde vi ut sju geografiska områden. 

De sju områdena representerar de områden som organisationen bestod av innan 

sammanslagningen (Se figur 1). Sammanslagningen gjordes trots områdenas 

olikheter och det upplevdes som viktigt att varje region skulle representeras i 

undersökningen. Inom dessa områden valde författarna slumpmässigt ut de butiker 

som skulle vara föremål för studien. I varje butik intervjuades butikschefen samt, i 

de fall det var möjligt, en säljare. Vissa butiker hade endast en eller två anställda 

och dessa två utförde allt arbete gemensamt med den skillnaden att den ena hade 

titeln butikschef och den andra titeln säljare. Säljarna valdes ut på plats i butiken 

baserat på vem som hade tid vid just det tillfället. Avsikten var att lika många stora 

som små butiker skulle representeras, samt även att det skulle bli lika många 

butiker på små orter som på stora orter. Utöver detta intervjuades även en 

representant för facket (Handelstjänstemannaförbundet, HTF). Fackföreningar är 

en central part vid förhandlingar om arbetsförhållanden och ekonomiska 

ersättningar. Nedan följer en redogörelse för de olika butikerna. 
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Butik 1: Stor butik på större ort. Intervjuade butikschef och säljare.  

Butik 2: Stor butik på liten ort. Intervjuade butikschef och säljare.  

Butik 3: Stor butik på större ort. Intervjuade butikschef. 

Butik 4: Stor butik på större ort. Intervjuade butikschef och säljare.  

Butik 5: Liten butik på liten ort. Intervjuade butikschef.  

Butik 6: Stor butik på liten ort. Intervjuade butikschef och säljare.  

Butik 7: Liten butik på liten ort. Intervjuade butikschef.  

Butik 8: Liten butik på liten ort. Intervjuade butikschef.   

                     
Figur 1. Karta som markerar de sju områden som valdes ut. 

 

3.3.2 Insamling av material 

Båda författarna deltog vid samtliga intervjutillfällen. Intervjuerna föregicks av en 

genomgång av ett forskarkontrakt (se bilaga 1), vilket innehöll våra åtaganden, en 

kort presentation av studiens syfte samt vad materialet ämnades användas till. En 

intervjuare hade huvudansvaret under intervjun medan den andre intog en mer 

passiv roll och antecknade samt ställde spontana följdfrågor. Anteckningarna 

underlättade vid sammanställningen av intervjumaterialet. Varje intervju hölls i en 

trygg och lugn miljö, antingen på deltagarens eget kontor eller i ett avskilt 

konferensrum. Intervjuerna med butikscheferna tog från fyrtiofem minuter till en 
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timme och intervjuerna med säljarna tog tjugo till trettio minuter. Anledningen till 

att intervjuerna med säljarna tog kortare tid var att vi redan hade fått svar på 

butiksspecifika frågor av butikscheferna. Samtliga intervjuer bandades med 

deltagarnas tillåtelse för att det skulle vara lättare att fokusera på själva intervjun 

och registrera alla ord, tonfall och pauser (Kvale, 1997). Totalt genomfördes 

tretton intervjuer, varav två var telefonintervjuer. Den ena telefonintervjun 

genomfördes med en butikschef i Skåne och den andra med en facklig representant 

för HTF. Dessa intervjuer tog cirka tjugo minuter. Anledningen till att butikschefen 

i Skåne inte intervjuades på plats berodde på problem med tillgängligheten. 

 

3.3.3 Bearbetning av material och analysförfarande  

Hartman (1998) menar att analysfasen vanligen består av två moment. Det första är 

att koda materialet, det vill säga att kategorisera den information som samlats in 

och den andra är att tolka materialet, det vill säga att försöka förstå och finna 

mening i de företeelser man undersökt. Varje deltagares svar bearbetades en i 

taget, där varje respondents svar koncentrerades till ett kortare svar för att det 

skulle bli möjligt att hitta mönster. Empirin delades sedan in i kategorier. 

Kategorierna, exempelvis om belöningen skulle vara individuell eller 

gruppbaserad, är skapade utifrån befintliga teorier. Empirin redovisas i löpande 

text med citat som belyser respondenternas uppfattningar. De citat som valts ut 

visar på antingen respondenternas generella uppfattning, en avvikande åsikt eller 

ett för studien särskilt intressant uttalande. (Merriam, 1994)  
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3.4 Validitet och reliabilitet  
En studies validitet avser huruvida man mäter det man avser att mäta. Den inre 

validiteten blir i vårt fall att intervjua rätt personer. Den yttre validiteten, även 

kallad generaliserbarhet, anser vi att vi under vissa förutsättningar kan göra 

anspråk på (Svenning, 1999). Inom den studerade organisationen är 

generaliserbarheten av resultatet stor tack vare vårt val av respondenter. Vi har 

intervjuat både butikschefer och säljare som representerar alla de områden 

organisationen bestod av innan fusionen. Vi upplevde en empirisk mättnad. Även 

teoretisk mättnad upplevdes bland annat eftersom flertalet teoretiker/forskare i 

olika stor utsträckning hänvisar till varandra. Den litteratur som genomlästes under 

studiens senare skeden bidrog inte med mycket nytt. 

 

Vår valda arbetsmetod, teorigenomgång, diskussioner och slutsatser är även av vikt 

för utforskandet av belöningssystem inom andra heterogena företag. Däremot är 

våra normativa slutsatser specifika för Granngården.  

 

Reliabiliteten åsyftar ett resultats tillförlitlighet, i vårt fall att vi ställt rätt frågor på 

rätt sätt. Det som kan påverka en kvalitativ studies reliabilitet är intervjuareffekter, 

standardiseringsproblem och tolkningsproblem. Intervjuareffekten kan aldrig helt 

reduceras. Dock kan vissa åtgärder vidtas för att reducera den, exempelvis genom 

anpassning av klädsel, att småprata innan intervjun samt genom frågornas 

utformning (Svenning, 1999). Vi var under och inför intervjuerna medvetna om de 

problem som kan uppstå. Standardiseringsproblem reducerades genom följdfrågor 

och en flexibel intervjumall. Tolkningsproblemen överbryggar vi till viss del 

genom att författarna sinsemellan för en kritisk dialog kring den insamlade 

informationen samt att intervjun bandas.    
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Undersökningens resultat är unikt på det sätt att det har formats av forskarnas 

förförståelse samt upplevelser utifrån den kontext som studien genomförts i. 

Studien är därför redan från undersökningens början påverkad av forskarnas egna 

val. Möjligheten att upprepa kvalitativa undersökningar är enligt Merriam (1994) 

och Yin (1989) ett dilemma inom samhällsforskningen eftersom människors 

beteende inte är statiskt utan förändras med tiden.  

 

3.5 Metodkritik  
Vi anser att respondenter generellt trivs bäst i en tvåvägskommunikation där han 

eller hon vet vilken information som önskas och varför denna information är 

betydelsefull. Därför bör intervjupersonen innan intervjun få veta syftet med 

intervjun, hur informationen kommer behandlas och användas samt vem som ska 

använda resultaten. Information kring detta gavs därför innan intervjuns 

genomförande, vilket även sammanställdes i ett forskningskontrakt för att klargöra 

våra avsikter och skyldigheter (se bilaga 1). I forskningskontraktet berördes även 

frågan om konfidentialitet, vilket är en annan etisk riktlinje i intervjusammanhang 

(Kvale, 1997). Konfidentialitet innebär att data inte redovisas så att 

undersökningspersonerna kan identifieras. Deltagarna försäkrades om att deras 

svar inte skulle kunna härledas till någon specifik person. Det är visserligen inte 

omöjligt att någon upplevde att forskningskontraktet bidrog till större nervositet 

eller osäkerhet. Forskningskontraktet signerades dock av samtliga deltagare. Innan 

intervjuerna inleddes poängterade vi att deltagarna när som helst kunde välja att 

inte svara på någon fråga eller avbryta intervjun.  

 

I en intervjusituation finna ofta en risk för att respondenter försöker göra ett gott 

intryck och i viss utsträckning anpassa sina svar efter vad denne tror att 
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intervjuaren vill höra. Vi kan alltså aldrig vara helt säkra på att respondenterna 

svarar helt i linje med sin personliga övertygelse. En möjlighet att försöka hantera 

denna problematik är att återkomma till samma respondenter vid flera tillfällen för 

att på så vis jämföra resultaten från de olika tillfällena. I vår studie fanns det dock 

inga praktiska möjligheter att göra detta. 

 

Det är alltså av stor vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till data som samlas in. 

Popper uppmärksammar just detta och illustrerar sina tankar, med hjälp av kritik 

mot Freuds psykoanalytiska teorier, på följande vis: 

 
”Dessa teorier kunde skenbart förklara praktiskt taget allt som hände inom 

de områden de behandlade. Studiet av dem verkade ha samma verkan som 

en intellektuell uppenbarelse eller omvändelse /…/ Så snart dina ögon 

hade öppnats såg du bekräftande exempel överallt: världen var full av 

verifikationer av teorin. Oavsett vad som hände så bekräftades teorin.” 
(Gilje och Grimen, 1992, s 82) 

 

Det är alltså viktigt att förhålla sig kritisk till det man undersöker när man bedriver 

egen forskning. Att använda sig av en kvalitativ ansats menar vi är bra för att 

medvetandegöra eventuella förutfattade meningar vi bar på under studiens 

inledande fas. Denna ansats placerar forskaren i samma miljö som studiesubjektet 

och ger förstahandsinformation. Det skulle ha varit intressant att, som komplement 

till intervjuerna, genomföra en enkätundersökning som en breddning till det 

kvalitativa materialet. Att enbart genomföra en enkätundersökning hade dock 

resulterat i att vi gått miste om att resa runt till de olika butikerna och på så vis få 

en känsla och inblick i hur arbetet och kulturen fungerar inom Granngården.  
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I denna typ av undersökning gör respondenterna, som vi nämnde tidigare, ofta 

subjektiva tolkningar av saker och ting som påverkar studien. Ett exempel är ordet 

rättvisa. När folk uttalar sig om rättvisa eller orättvisa i en situation, där 

egenintresset är starkt engagerat, då är det stor risk att det allmänna talet om 

rättvisa inte blir annat än en vacker förklädnad för en självisk önskan. 

Motsättningar mellan intressegrupper kan aldrig helt överbryggas enbart genom att 

man faller tillbaka på allmänna föreställningar om vad som är rättvist. Löner och 

belöningssystem är ett typiskt exempel på något som bedöms i termer av rättvisa 

(Persson, 1994). Det föreligger antagligen även viss risk att respondenterna, på 

grund av egenintresset att belönas medvetet eller omedvetet, överdriver 

önskemålen kring ett eventuellt belöningssystems utformning. Detta problem är 

svårt att komma till rätta med, men vi är medvetna om problematiken.  

 

Ett alternativ hade varit att genomföra studien på flera olika organisationer. Dock 

hade detta av praktiska skäl medfört att endast en eller två personer per 

organisation hade kunnat intervjuas. Av den anledningen skulle antagligen ingen 

djupare förståelse för någon av organisationerna fås. Att genomföra studien på en 

organisation gav oss större möjlighet att fånga heterogeniteten. Genom att bara 

intervjua en eller ett par personer per organisation finns en risk för att bara 

säråsikter fångas in. Vidare försvåras möjligheterna att placera en respondents 

åsikter i ett större perspektiv i organisationen, vilket är en av grundtankarna inom 

hermeneutiken. 
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4 REFERENSRAM  
I följande kapitel presenteras för uppsatsen relevanta teorier. Kapitlet inleds med 

en allmän presentation av belöningssystem och dess syften. Därefter presenteras 

den problematik som kan omgärda ett belöningssystem. Slutligen struktureras 

kapitlet efter väsentliga variabler att ta ställning till vid utformningen av 

belöningssystem.  

 

4.1 Allmänt om belöningssystem 

Bland andra Anthony och Govindarajan (1999), Lawler (2000) och Hopwood 

(1974) menar att företags framgångar i stor utsträckning bygger på att de anställda 

i största möjliga utsträckning arbetar i linje med företagets mål. Anthony och 

Govindarajan (1999) anser att formulerade visioner, strategier och operativa mål 

inte bara måste åskådliggöras, utan även göras intressanta och betydelsefulla för 

anställda på alla nivåer. En del i skapandet av denna målkongruens kan vara 

införandet av ett belöningssystem. Belöningssystemet syftar huvudsakligen till att 

stödja företagets mål och strategier genom att uppmuntra för företaget önskvärda 

beteenden. Lawler (2000) skriver:  

 

”Reward systems need to offer valued rewards to employees who develop 

themselves in strategically important ways”. (Lawler, 2000, s. 106)  

 

Hopwood (1974) menar att utan belöningssystem inriktar sig individerna mot att 

tillgodose sina egna behov och mål enligt (B) i figuren nedan (Figur 2). Dessa 



26 

behov överensstämmer nödvändigtvis inte med företagets mål och strategier (A). 

Hopwood (1974) liksom Hume (1995) anser att individernas mål och därmed 

beteenden kan ändras genom att företaget belönar ett visst beteende. Genom att 

införa ett belöningssystem (C) får individerna både kännedom om vilket beteende 

som är önskvärt samt dessutom motivation att agera i enlighet med detta. Hopwood 

(1974) menar att skapandet av målkonsensus inte är en enkel process, ofta uppstår 

exempelvis oenighet kring organisationens mål och svårigheter att mäta huruvida 

de anställdas agerande är i enlighet med målen.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figur 2. Hopwood (1974 ). Egen översättning. 

 

Lawler (2000) betonar att belöningar är av stor betydelse då de underlättar att 

rekrytera, behålla, utveckla och motivera medarbetare. Dessa faktorer har blivit allt 

mer betydelsefulla idag eftersom medarbetare ofta utgör företags kärnkompetens. 
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beteenden 
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Även Svensson (2001) har en liknande ståndpunkt och menar att belöningssystem 

ofta införs i organisationer för att ta till vara på möjligheter eller lösa problem. 

Organisationer har enligt Lawler (2000) i regel tre typer av personalproblem som 

är påverkbara med belöningssystem:  

 

•  Problem med tillgängligheten: rekrytering, omsättning och frånvaro. 

•  Problem med arbetsproduktiviteten: intensitet, flexibilitet och engagemang i 

arbetsuppgiften. 

•  Problem med kompetensutveckling: anställda förkovrar sig inte i tillräcklig 

utsträckning och brister i samordning. 

 

Flannery et al (1996), Hume (1995) och Kerr (1997) med flera betonar att 

belöningssystem underlättar organisatoriska förändringar, exempelvis vid fusion 

och strukturella förändringar. Organisatorisk förändring och belöningssystem har 

ett inbördes samband. Sker organisationsförändringar påverkas obönhörligen 

belöningssystemet, eller åtminstone effekterna av det. Flannery et al (1996) anser 

att belöningssystem är ett effektivt redskap för att ändra människors beteenden och 

stärka vissa värderingar. Belöningen i sig förändrar inte någon eller ersätter inte 

gott ledarskap, utan det är utformningen på belöningssystemet som helhet 

tillsammans med andra centrala frågor som kan hjälpa företaget att snabbare inta 

den önskade riktningen. Av den anledningen menar Flannery et al (1996) att 

belöningssystem kommer till störst nytta vid organisatorisk förändring. Dock bör 

systemet, för att ge störst stödjande effekt, införas i ett relativt tidigt skede av 

förändringsprocessen.         
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4.2 Problematiken med belöningssystem 

Det finns en skiljelinje inom forskningen om belöningssystem mellan de som 

hävdar att belöningar har föga inverkan på effektiviteten i en organisation och de 

som hävdar det motsatta. Kerr (1997), liksom exempelvis Lawler (2000), Wilson 

(1995) och Persson (1994), är av åsikten att en individs förmåga sammantaget med 

dennes motivation skapar förutsättningarna för prestation och att ett väl utformat 

belöningssystem har en stärkande inverkan på de båda orsakande faktorerna. 

Förespråkarna för den andra inriktningen, exempelvis Kohn (1997, i Kerr, 1997) 

och Deming (1986, i Wilson 1995) menar att belöningssystem inte kan stärka 

förmågan. Argumentation utgår från antagandet att belöningar inte kan påverka 

underliggande problem, exempelvis dålig arbetsmiljö och oengagerande 

arbetsuppgifter, som är hinder i vägen för höjda prestationer. Kerr (1997) menar att 

ett belöningssystem kan få positiva effekter trots att underliggande problem 

förekommer på arbetsplatsen, men anser liksom Kohn (1997, i Kerr, 1997) att 

belöningar påverkar motivation i större utsträckning än vad det påverkar förmågan. 

Åsikterna går även isär vad gäller tidshorisonten för belöningarnas effekter. Kohn 

anser att de effekter som är resultat av belöningar endast blir tillfälliga, kan 

upplevas som bestraffningar eller mutor samt avleda personalens uppmärksamhet 

från arbetsuppgifterna. Exempelvis Wilson (1995) menar istället att ett 

belöningssystem kan ge effekter under lång tid bara systemet uppdateras med 

jämna mellanrum. 

 

Hopwood (1974) uppmärksammar att belöningssystem ofta kan manipuleras av 

medarbetarna, uppgifter som belönas utförs medan allt för liten uppmärksamhet 

ges åt aktiviteter som inte belönas. Hopwood (1974) hänvisar till ett stort antal 

studier från 1950-talet om implementering av belöningssystem där det inte gått att 
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bevisa att de medfört positiva effekter för företaget. I dagsläget är antagligen dessa 

studiers bevisvärde diskutabelt. Mycket har hänt inom forskningen om 

belöningssystem de senaste årtiondena. Det har genomförts flera fallstudier de 

senaste tio åren där det framkommer att belöningssystem medfört positiva effekter 

(Kerr, 1997).  

 

Kerr (1997) skriver att belöningssystem kan underlätta ökad effektivitet först under 

förutsättning att känslan av rättvisa infinner sig hos berörda parter. Författaren gör 

ett grundantagande gällande rättvisa då han menar att rättvisa, i mer generella 

termer, är när en individs belöning åtminstone till viss del överensstämmer med 

individens arbetsrelaterade prestationer. Med effektivitet menas ofta, ur ett 

styrningsperspektiv, att en organisations anställda stimuleras att agera på ett sätt 

som gynnar organisationen. Huruvida effektivitet har uppnåtts eller inte kan 

förklaras ur en subjektiv synvinkel men även ur en mer objektiv. Däremot är 

känslan av rättvisa nästan uteslutande subjektiv. Upplevelse av rättvisa styrs i stor 

utsträckning av nationella och kulturella krafter, men även av företagsspecifik 

kultur vilket Persson (1994) betonar som en av de mest betydelsefulla aspekterna 

att beakta vid utformandet av belöningssystem. Tolererad kongruens mellan 

prestation och belöning påverkas av kultur på individ-, företags-, regions och 

nationsnivå.  

 

Deci (1971) i Steers och Porter (1983) lyfter fram de risker som kan finnas 

förenade med att införa ekonomiska belöningar. Ifall ett arbete som upplevs inre 

motiverande, det vill säga intressant och kreativitetsfrämjande genom utförandet av 

arbetsuppgifterna, kan yttre belöningar uppfattas som att organisationen försöker 

utöva kontroll och inte litar på att personen ifråga kan utföra sitt arbete. Om någon 
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som upplever inre tillfredsställelse med sitt arbete tillförs en yttre belöning ersätts 

den inre motivationen i bästa fall av den yttre. Ibland blir till och med den totala 

tillfredställelsen lägre än innan tillförseln av den yttre. Deci menar följaktligen att 

inre belöning och yttre belöning inte kan adderas. Dock hävdar flertalet forskare 

(exempelvis Hamner & Foster, 1974 i Steers & Porter, 1983) att Decis forskning 

egentligen stöder hypotesen att inre belöning och yttre belöning är additiva. På 

grund av de delade åsikterna inom forskningsvärlden angående 

belöningssystemens effekter anser vi att det inte går att ta för givet att extern 

belöning, i enlighet med företagets övergripande mål, fungerar som ett universellt 

botemedel för organisationer där högre effektivitet önskas. Externa belöningars 

lämplighet samt storlek på belöningen anser vi vara situationsbetingat. Vi sällar oss 

till Svenssons (2001) och Humes (1995) tankar om att det är lämpligast att 

förankra utvecklingen av ett belöningssystem i hela organisationen samt att efter 

implementeringen föra en kontinuerlig dialog om utformning och utfall. Att införa 

ett belöningssystem är ingen engångsföreteelse. Det kräver en kontinuerlig process 

eftersom företags strategier och individers preferenser ständigt förändras, men 

framförallt för att hålla personalens engagemang vid liv. Bristande uppföljning av 

belöningssystem är en vanlig orsak till att belöningar med tiden blir verkningslösa. 

Grundläggande för ett belöningssystem är att det får medarbetarna att känna att de 

belönas för sina prestationer. Denna känsla upplevs inte om belöningarna tas emot 

slentrianmässigt och har liten koppling till prestationen. (Hume, 1995) 

 

Persson (1994) betonar vikten av att ha företagskulturen som fundament vid 

utformningen av belöningssystem och att ha i åtanke att belöningen bör utformas 

ur de enskilda medarbetarnas perspektiv. Utformningen av belöningssystem 

kompliceras ytterligare av att ett belöningssystem alltid är avsett att åstadkomma 
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ett visst beteende eller hjälpa organisationen att uppnå vissa mål. Förekomsten av 

multipla mål kräver att perspektivet lyfts från den enskildes perspektiv till den 

organisatoriska nivån på ett sätt som förenar intressen på individnivå såväl som 

intressen på mer övergripande nivåer. Svensson (2001) skriver att ett 

belöningssystem bara är en del i företagets styrsystem och om andra system inte 

fungerar kan man inte använda belöningssystemet för att kompensera sådana 

brister. Belöningssystemets roll skulle i ett sådant sammanhang vara att 

komplettera övriga styrsystem. 

 

4.3 Utformningen av belöningssystem  

Följande avsnitt i detta kapitel är tematiskt teoridrivna. Oavsett vilken funktion 

belöningssystem fyller, vilka dess effekter är, vad som är viktigast att beakta vid 

dess utformning samt vad som utmärker ett bra belöningssystem finns det 

fundamentala variabler att ta ställning till. Den första är huruvida prestationen, 

varpå belöningen ska utfalla, ska vara kopplad till individens eller gruppens 

prestationer. Vidare bör ställning tas till om belöningssystemet ska vara 

differentierat med avseende på befattningar eller inte. De slutliga 

ställningstagandet berör utvärdering av prestationer och omfattar bland annat 

fastställande av önskvärd prestation samt belöningarnas utformning. Oavsett vilken 

enskild variabel som är föremål för diskussion bör utformningen vara försvarbar ur 

individernas perspektiv såväl som ur organisationens perspektiv. Inom forskningen 

om belöningssystem finns det en rad olika argument för en viss utformning av 

belöningssystem. Diskussionerna bygger ofta på argument hämtade från vad som 

är rättvist, mest lämpligt med tanke på miljö och möjlighet att genomföra 

(Flannery et al, 1996, Hume, 1995, Hopwood, 1975). Vi har valt att strukturera 
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följande avsnitt (4.3.1-4.3.3) enligt figuren nedan med de tre rubrikerna individ 

eller gruppbaserat belöningssystem, differentierat eller sammanhållet 

belöningssystem samt mål, mätning och belöning. Vi har alltså kategoriserat 

följande avsnitt efter de tre övergripande variabler för ett belöningssystems 

utformning och diskuterar dessa utifrån aspekterna rättvisa, möjlighet att 

genomföra samt miljö. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 3. Strukturen i avsnitt 4.3.1 till 4.3.3. 
 

4.3.1 Individbaserat eller gruppbaserat belöningssystem 

Med individbaserat belöningssystem menas att varje medarbetare får en belöning 

som skiljer sig från medarbetarnas beroende på den egna prestationen. Med ett 

gruppbaserat belöningssystem menas att en grupp har ett gemensamt mål och att 

alla i gruppen, oavsett befattning och enskilda prestationer, dessutom får samma 

storlek på belöningen.  
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Rättvisa 

 

 

 

 

Rättvisa är en grundsten, såväl som en komplicerande faktor, vid utformningen av 

belöningssystem. Det är i princip omöjligt att skapa ett belöningssystem på ett 

sådant sätt att alla i organisationen upplever det rättvist. Persson (1994) menar 

även att det som blir en belöning för den ena kan uppfattas som en bestraffning av 

den andra i situationer då belöningarnas storlek är skiftande eller är kopplade till 

olika prestationer. Persson (1994), liksom Svensson (2001), anser att det är viktigt 

att nå en samsyn om vilka rättvisemotiveringar som är rimliga och godtagbara, 

något som dock ofta är svårt. För att underlätta strävan efter rättvisa förespråkar 

författarna istället att siktet bör vara inställt på att sträva efter förankring hos dem 

som berörs av belöningssystemet. 

 

Persson (1994) delar in rättvisa i två kategorier, intern rättvisa och extern rättvisa. 

Den interna rättvisan berör huruvida förhållandena upplevs rättvisa inom ett 

företag, oberoende av förhållandena i andra företag. Den externa rättvisan berör 

huruvida förhållandena upplevs rättvisa inom ett företag i förhållande till hur de är 

på andra företag. 

 

Flertalet forskare försöker finna rättviseargument för en viss utformning av 

belöningssystem. Hume (1995) menar att sannolikheten att känslan av rättvisa ska 

infinna sig är stor om individen känner att den egna relationen mellan arbetsinsats 
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och belöning är proportionerlig med kollegornas, det vill säga att den interna 

rättvisan tillgodoses. Individbaserad belöning skapar förutsättningar för att 

sambandet mellan medarbetarnas prestationer och belöningar blir starkt. 

Möjliggörandet av det starka sambandet beror på att det i stor utsträckning är 

medarbetarens egna arbetsinsatser som speglas i belöningen. (Hume, 1995) 

 

Lawler (2000) tar i sin diskussion om rättvisa en annan utgångspunkt än Persson 

(1994) och Svensson (2001) och lägger mindre vikt vid rättviseargument baserade 

på intern rättvisa, till förmån för den externa rättvisan. Med detta menar författaren  

att belöningar ska spegla en individs smak och behov. Denna argumentation utgår 

från att det är av stor vikt att företag lyckas rekrytera nyckelpersoner med rätt 

kompetens samt lyckas behålla dessa, eftersom företagens behov av effektivitet 

blivit allt större idag. För att uppnå detta bör individens ekonomiska ersättning till 

fullo avgöras av marknadsvärdet på respektive person, det vill säga den externa 

rättvisan. Lawler (2000) finner bärkraft för detta i argumentationen att företag som 

mestadels fokuserar på intern rättvisa kan vara säkra på att de främsta 

medarbetarna söker sig till konkurrenter som erbjuder marknadspriser. På samma 

gång som mindre lämpade medarbetare, med lågt externt marknadsvärde, blir 

starkt motiverade att stanna.  

 

Vi anser att det troligtvis inte går att helt bortse från vare sig den interna eller 

externa rättvisan eftersom all form av rättvisa innehåller både en extern och en 

intern aspekt. Det är snarare en prioriteringsfråga baserat på hur ett företag 

värderar de risker samt möjligheter som följer av att tillmötesgå olika 

rättviseaspekter. Vi finner det även en aning paradoxalt att Lawler (2000) på 

samma gång som han betonar att företag måste öka sin effektivitet, vilket uppnås 
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genom konformitet kring företagets strategi, förespråkar individuell belöning även 

för så kallade kunskapsföretag. Borde inte kunskapsföretag vara ytterst beroende 

av att medarbetarna samarbetar, vilket enligt exempelvis Flannery et al (1996) 

uppmuntras med gruppbaserad belöning?  

 

Persson (1994) skriver att individbaserad belöning medför en risk att intern rättvisa 

inte skapas. Detta problem kan delvis överbryggas genom att införa ett slutet 

belöningssystem där de ingående aktörerna inte känner till varandras belöningar, 

vilket skulle försvåra lönejämförelser. Å andra sidan kan detta så frön till 

fantasifulla spekulationer kring andras belöningar och på så sätt skapa en känsla av 

orättvisa. Av den anledningen menar Persson (1994) att öppenhet gällande 

belöningsprinciper är att föredra framför slutenhet, sett ur ett 

incitamentsperspektiv. Utifrån rättviseaspekterna menar författaren att 

gruppbaserade incitament generellt lättare vinner acceptans än individbaserade 

incitament. Däremot tenderar individbaserade incitament att lättare vinna acceptans 

i takt med ökad mätbarhet av individuella arbetsinsatser.  

 

Möjligheter att genomföra 

  

 

 

 

Ställningstagandet till hur ett belöningssystem ska utformas är till stor del 

beroende av hur utsikterna att genomföra systemet, på ett enkelt och billigt sätt, ser 

ut. Hume (1995) menar att belöning på individuell basis oftast kräver komplexa 
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mätmetoder, vilket talar för gruppbelöningar. Ett individbaserat belöningssystem 

förutsätter att varje enskild medarbetares prestationer går att fastställa vilket kan bli 

dyrt att genomföra i praktiken i synnerhet ifall mätningen ska bli exakt (Hume, 

1995). Lawler (1990) anser till skillnad från Persson (1994) att individrelaterade 

belöningssystem är att föredra framför gruppbaserade. Visserligen skriver Lawler 

(1992) att det finns situationer då gruppbaserade belöningar är att föredra framför 

individbaserade. Dessa situationer förekommer då företaget har ett utpräglat 

grupporienterat perspektiv och där gruppernas prestationer är lätta att mäta, men 

under förutsättningen att grupperna agerar relativt autonomt.  

 

Hopwood (1974) har en annan syn än Lawler (1990, 1992, 2000) på huruvida ett 

belöningssystem ska baseras på individnivå eller gruppnivå. Han anser att arbete 

redan på 1970-talet överlag blev mer samarbetsberoende. Av denna anledning är 

det svårt att särskilja enskilda individers prestationer vilket ofta omöjliggör 

införandet av ett effektivt belöningssystem grundat på individuella prestationer. 

Hopwood (1974) menar dessutom att även om det gick att mäta den enskildes 

prestationer på ett tillfredsställande sätt är det inte självklart att det är det mest 

fördelaktiga då ett sådant system kan komma att bli mycket komplext. 

 

Miljö 
 

 

 

 

 

Flannery et al (1996) betonar vikten av att anpassa ett företags belöningssystem till 

den rådande företagskulturen och den omgivande miljön. Belöningssystemet bör 
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vara väl förankrat hos medarbetare och vara utformat på så vis att det stöder de 

arbetsprocesser som förekommer för att på så vis verka i effektivitetshöjande 

riktning. White och Druker (2000) menar att det kan vara väldigt svårt att avgöra 

vilka karaktäristika ett företag har samt avgöra hur dessa påverkar utformningen av 

ett lämpligt belöningssystem. Flannery et al (1996) gör dock några generella 

antaganden och menar att i företag där kundservice främjas av samarbete bör 

personalstyrningen vara lös och inte kontrollerande. För att främja en miljö där 

samarbete förekommer bör stor vikt läggas på gruppbelöningar och belöningarnas 

storlek bör vara tätt sammankopplade med respektive grupps möjligheter att 

påverka resultatet. Belöningssystemet främjar därmed tillägnandet av nya 

färdigheter och kompetensutveckling (Flannery et al, 1996).  

 

Då ett företags framgång är beroende av att sammanföra lämpliga kompetenser, för 

att på mer eller mindre projektbasis klara av olika specifika uppgifter, är den 

kritiska framgångsfaktorn att samordna ansträngningar och uppmärksamhet. I 

dessa miljöer är oftast inte arbetsrollerna beständiga över tiden. Detta medför att 

relationer och inte strukturer avgör aktörernas uppgifter och inflytande. 

Följdaktligen bör det inte läggas någon större vikt vid hur arbeten utformas och hur 

de passar in i en specifik organisationsstruktur, utan snarare på hur effektivt olika 

individer kan samarbeta. För att underlätta att samarbetet ska kunna bli optimalt, i 

termer av att största möjliga kreativitet frigörs, bör belöningssystemet vara 

utformat på gruppbasis. (Flannery et al, 1996) 

 

4.3.2 Differentierat eller sammanhållet belöningssystem 

Med ett differentierat belöningssystem menas att medarbetarnas belöning beror på 

vilken befattning de innehar. Med ett sammanhållet belöningssystem menas att 
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storleken på belöningen som medarbetaren erhåller inte är beroende av den 

befattning individen innehar. 

 

Rättvisa 
 

 

 

 

 

Persson (1994) skriver att belöningspolitik som inte utformas på den lokala 

arbetsplatsen medför svårigheter att beakta individers särprägel och särskildhet och 

oftast resulterar i att fokus läggs på sådant som kan jämföras ur 

ledningsperspektivet, vilket oftast är differentiering efter befattning. Han anser att 

lönepolitik som bygger på rättviseuppfattningar styrda av den centrala ledningen 

kan orsaka skada för arbetsproduktiviteten. Detta eftersom den inte fångar enskilda 

prestationer och att möjligheterna att använda belöningar som incitament därmed 

undermineras.  

 

Lawler (1990), som förespråkar befattningsrelaterad belöning, är medveten om den 

problematik som kan följa av en befattningsbaserad belöningspolitik. Han betonar 

exempelvis de svårigheter som kan uppstå om olika delar av organisationen verkar 

inom vitt skilda miljöer eftersom det faktiska innehållet i en befattning då kan 

variera kraftigt. Svårigheterna att trots olikheterna tillämpa ett rent 

befattningsbaserat system måste vägas mot den orättvisa som kan  upplevas då 

lokala variationer tillåts. Persson (1994) menar att befattningsdifferentierade 

belöningar öppnar för användningar om det exempelvis förekommer stora 

löneskillnader mellan likartade arbetsuppgifter, det vill säga att komma till rätta 
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med problem som orsakar intern orättvisa. Lawler (1990) menar liksom Persson 

(1994) att befattningsrelaterad lönepolitik styr intresset mot interna 

lönejämförelser.  

 

För att knyta an till föregående avsnitt kan nämnas att små löneskillnader kan 

upplevas orättvisa då det förs individuell belöningspolitik och att stora 

löneskillnader kan upplevas orättvisa då en befattningsrelaterad belöningspolitik 

förs. Orättvisan kan uppstå eftersom en individbaserad belöningspolicy på ett 

uttalat sätt gör anspråk på att belöna individuella ansträngningar och upplevs inte 

ansträngningens belöning stå i proportion till insatsen uppstår snart känslan av 

orättvisa. Wilsons (2001) åsikter om rättvisa skiljer sig från Persons (1994), då han 

förespråkar externa rättviseargument för utformningen av belöningssystem över en 

hel organisation. Externa rättviseargument möjliggör att stora skillnader i 

medarbetarnas belöningar tillåts och Wilson (2001) anser att belöningarnas storlek 

ska bero på befattning. Vidare menar Wilson (2001) att höga hierarkiska nivåer bör 

ha större andel av sin totala ekonomiska behållning i form av rörlig belöning och 

att låga hierarkiska nivåer bör ha större andel fast lön. Nyss nämnda motiveras med 

att personer högre upp i hierarkin på ett mer övergripande sätt påverkar företagets 

resultat med sina egna prestationer. Hume (1995) menar att med ökad storlek på 

företaget bör allt större hänsyn tas till att organisationen har fler 

befattningskategorier och till extern rättvisa.  

 

Vi tycker att det är värt att poängtera att ett befattningsbaserat belöningssystem 

inte på något vis utesluter individuella avvikelser inom varje befattningskategori. 

Det kan exempelvis vara lämpligt för vissa företag att gå den externa rättvisan 

tillmötes genom att införa ett differentierat system och på samma gång gå de 
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interna rättviseargumenten tillmötes genom att tillåta individuella avvikelser. Vi 

vill även göra läsarna uppmärksamma på att rättvisa är något subjektivt och 

antagligen till stor del kulturellt betingat och format av den specifika miljö 

företaget är verksamt i. 

 

Möjlighet att genomföra 

 

 

 

 

Lawler och Ledford (1987) argumenterar för differentierade belöningssystem där 

belöning utfaller beroende på de färdigheter individen besitter, istället för att vara 

kopplat till det arbete som utförs. Eftersom belöningen är kopplad till befattning 

och inte till prestationer krävs det inte något komplicerat utvärderingssystem, men 

först under förutsättningen att det går att utvärdera innehållet i befattningen. 

Lawler och Ledford (1987) menar att det är lättare att utvärdera innehållet i de 

befattningar som finns på företaget än att utvärdera alla medarbetares olika 

prestationer. Hume (1995) anser att huruvida ett belöningssystem ska vara 

differentierat eller ej även är avhängigt av huruvida organisationen är liten eller 

stor. Hume (1995) menar att små företag inte behöver ha formella komplicerade 

belöningssystem eftersom utvärderingen förenklas genom organisationens ringa 

storlek. Det kritiska momentet med befattningsrelaterad belöning är att som första 

steg identifiera de uppgifter som behöver utföras i organisationen samt vilka 

personer som bör behärska dem. Därefter utformas ett system för att kunna 

utvärdera huruvida medarbetarna besitter dessa. Vanligtvis sporrar detta system 

såväl vertikal som horisontell breddning hos medarbetarna. Systemet utesluter 
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varken belöning på individ- eller gruppbasis, utan baseras på differentiering och är 

lämpligt för både kunskapsintensiv verksamhet och mindre avancerad verksamhet.  

 

Befattningsrelaterad belöning innebär enligt Lawler (2000) att en individ ges 

ersättning motsvarande dennes marknadsvärde, men enligt Wiseman (2001) 

utvecklar inte Lawler sitt resonemang kring hur marknadsvärdet tas fram och de 

specifika problem det kan tänkas föra med sig. De problem som åsyftas är 

exempelvis med vem och på vilka grunder den externa jämförelsen ska göras.  

 

Miljö 
 

 

 

 

 

Flannery et al (1996) liksom Steers & Porter (1983) anser att befattningsrelaterad 

belöning enbart lämpar sig under vissa omständigheter och i vissa kulturella 

miljöer. I forskningsintensiva branscher eller där behovet av ständig innovation 

och förnyelse är stor ställs höga krav på kundtillfredsställelse och externa 

jämförelser i syfte att mäta företagets position på marknaden. Under dessa 

omständigheter är det av stor vikt att främja medarbetarnas vilja att utvecklas och 

ta egna initiativ. Eftersom denna typ av personal blir företagets främsta 

framgångsfaktor bör belöningssystemet vara inriktat mot att stärka deras 

benägenhet att stanna, vidareutvecklas samt underlätta nyrekrytering.  
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De tyngsta argumenten Lawler och Ledford (1987) för fram för ett 

befattningsrelaterat belöningssystem är att det främjar flexibiliteten inom 

organisationen. De menar att det exempelvis blir lättare att parera sjukfrånvaro och 

det ger större anpassningsförmåga vid produktförändringar och förändrade 

arbetsprocesser. Vidare skapar den vertikala och horisontella utvidgningen en 

miljö där större förståelse bland medarbetarna skapas för organisationen som 

helhet. Lawler & Ledford (1987) menar vidare att systemet är särdeles lämpligt då 

verksamhetens framgång är starkt beroende av att medarbetarna samarbetar. 

 

Flannery et al (1996) menar att befattningsrelaterad belöning även är att föredra då 

ett företag har en tydlig funktionell uppdelning, tydlig hierarkisk ansvarsfördelning 

och personal trogen företaget. Det befattningsrelaterade belöningssystemet bör ha 

en utformning som attraherar och behåller individer, erbjuder långsiktig säkerhet 

samt uppmärksammar olikheter i avseendena arbetsuppgifter och ansvar. För att 

vara förenligt med vad som anses vara viktigt i en funktionell organisation bör 

belöningssystemet vara befattningsbaserat med många nivåer, dock inom ett snävt 

spann, på belöningarnas storlek. Belöningssystemet bör differentieras och kopplas 

till personer som har direkt anknytning till slutresultatet, såsom exempelvis 

försäljningspersonal och direkt ansvariga chefer. (Flannery et al, 1996)  

 

Hume (1995) anser att det är av särskilt stor vikt att belöningssystem omfattar alla 

nivåer och yrkeskategorier i ett företag då ett företag genomgår en omorganisation. 

Detta eftersom organisationsförändring även innebär förändringar i miljö och 

kultur. Ett partiellt belöningssystem kan förmedla känslan av att olika grupper 

inom företaget är av olika stor betydelse och att det inte finns någon samhörighet 

dem emellan.  
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Vidare bör hänsyn tas till om organisationen är lokaliserad på ett geografiskt ställe 

eller är geografiskt utspridd med centraliserad ledning. Med ökad grad av 

geografisk spridning försvåras användningen av ett enhetligt belöningssystem. Ju 

större lokalt decentraliserat ansvar på de lokala enheterna, desto mer passande blir 

det med lokalt anpassade belöningssystem. I takt med att ett företag växer ökar 

risken att organisationen till slut har en stor uppsättning olika belöningssystem. 

(Hume, 1995) 

 

Flertalet av dem som forskar om belöningssystem är yrkesverksamma i den 

anglosaxiska världen (exempelvis Flannery et al, Wilson, Lawler, Hume) vilket bör 

ha påverkat deras syn på rättvisa, eller åtminstone vilket förhållningssätt ett företag 

bör ha till rättvisa. Acceptansen för löneskillnader grundade på befattning skiljer 

sig mellan olika länder och är som tidigare nämnts beroende av vilka 

rättviseuppfattningar som ges störst tyngd. Trycket att marknadsanpassa löner och 

belöningar är olika stort beroende på exempelvis den styrka de landsspecifika 

fackföreningarna har och tillgång respektive efterfrågan på arbetskraft. 

 

4.3.3 Mål, mätning och belöning 

Med mål avses de kriterier och krav om prestationer som är uppställda för att 

belöning ska utfalla. Mätning är de metoder och tekniker som används för att 

avgöra om målen är uppnådda. Belöning är det som utdelas då prestationer blivit 

genomförda och uppmätta. I föreliggande studie behandlas enbart yttre belöningar i 

monetär form.  
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Rättvisa 

 

 

 

 

Valet mellan intern rättvisa och extern rättvisa, som symboliseras genom vad som 

uppfattas som socialt accepterat samt externt marknadsvärde, är en av de stora 

tvistefrågorna vid utformningen av belöningssystem. Vid ett ställningstagandet bör 

hänsyn tas till hur stort rekryteringsbehovet är och vilka rekryteringsmöjligheter 

som finns. Vidare bör möjligheterna för medarbetare till vertikal eller horisontell 

förflyttning och de metoder som används för tillsättning av nya tjänster tas i 

beaktande. (White och Druker, 2000) 

 

Utgångspunkten vid utformningen av belöningssystem bör enligt Persson (1994) 

vara att skapa förankring för de rättviseargument belöningssystemet är uppbyggt 

på i det specifika företaget. Förankring anser han vara en förutsättning för att 

reducera riskerna att belöningssystemets utfall blir negativt då vad som är en 

lämplig utformning i en organisation kan vara ytterst olämplig i en annan. White 

och Druker (2000) anser att grundtanken i ett belöningssystem är att det ska 

erbjuda betydelsefulla belöningar i tider då företagets effektivitet är bra men även 

att belöningarna uteblir, eller kraftigt reduceras, då tiderna är sämre oavsett om 

förändringen beror på att medarbetarna presterat sämre eller om yttre förhållanden 

ändrats. Båda av de ovan nämnda situationerna bör accepteras av medarbetarna, 

vilket oftast inte görs i praktiken. Det är vanligt att reducering av belöning upplevs 

orättvis eller som en bestraffning vilket förorsakar att de tänkta beteendeeffekterna 

uteblir. (White och Druker, 2000) 
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Enligt Persson (1994) tillvaratar den individuella belöningspolitiken, i större 

utsträckning än den gruppbaserade eller befattningsbaserade belöningspolitiken, 

det värdefulla i medarbetarnas särprägel. En individuell belöningspolicy gör, på ett 

uttalat sätt, anspråk på att belöna individuella ansträngningar. Upplevs inte 

belöningen stå i proportion till ansträngningen uppstår snart känslan av orättvisa. 

Upplevd rättvisa kan alltså avgöra om belöningssystemet anses lyckat eller ej. Det 

är med andra ord viktigt hur man formulerar målen och att de verkligen går att 

uppfylla. Persson (1994) menar därmed att om det inte går att mäta individuella 

prestationer kan ett individbaserat belöningssystem svårligen upplevas rättvist. Vad 

som anses berättiga skillnader i belöningarnas storlek kan variera. Elster (1990, i 

Persson, 1994) nämner exempelvis lön efter arbetsuppgifternas art, individens 

bidrag till resultatet, individens skicklighet, behov eller meriter samt lika lön för 

lika arbete, procentuell lönehöjning eller lönehöjning i absoluta tal. Som stöd för 

företaget, i syfte att höja produktiviteten, menar Persson (1994) att det enbart är lön 

efter arbetsuppgifternas art, bidrag till resultat, skicklighet samt meriter som är 

försvarbara. Svensson (2001) menar att vad som anses vara en rättighet, en förmån 

eller en belöning varierar också från person till person. Vissa förmåner kan även ha 

blivit så självklara att de inte längre uppfattas som en belöning. 

 

Möjlighet att genomföra 

 

 

 

 

White och Druker (2000) och Wilson (1995) anser att för att ett belöningssystem 

ska bli ändamålsenligt måste det finnas en tydlig och logisk relation mellan de mål 
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som är uppställda, hur prestationer ska mätas och hur prestationer ska belönas. Ett 

belöningssystem blir enligt Wilson (1995) aldrig starkare än dess svagaste länk.  

Wilson (1995) beskriver följande fem nyckelkaraktäristika (SMART) som 

kännetecknar ett ändamålsenligt belöningssystem. Vägen mot att genomföra 

följande punkter är dock aldrig klart utstakad och tar sig därmed olika gestaltningar 

beroende på företag och belöningssystemets huvudsyfte. 

 

•  Specific - Det bör framgå vad varje medarbetare ska göra för att företaget 

ska nå framgång. Det måste finnas en klar koppling mellan medarbetarnas 

agerande och helhetens resultat. 

•  Meaningful - Medarbetarna måste känna sig uppskattade för de 

ansträngningar de gör.  

•  Achievable - De önskade beteendena måste vara möjliga att inta med rimlig 

ansträngning. Målen måste vara rimligt höga.  

•  Reliable - Belöningar bör utfalla först när målen nås och inte ses som en 

självklarhet. Administrationen av belöningarna bör vidare kunna 

upprätthållas med rimliga kostnader.    

•  Timely - Belöningar bör utfalla i samband med att det önskade 

beteendet/målet uppnåtts.  

 

Svensson (2001) ställer upp några kriterier för vad som bör utmärka sambandet 

mellan belöning och prestation i ett belöningssystem. För det första måste 

prestationerna vara identifierbara. Vid identifiering av värdet på en tjänst är det 

ofta bara kunden som kan göra en relevant och objektiv bedömning. Då målen är 

mer kvantifierbara anser Svensson (2001) att det är av stor vikt att dessa är 
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fastställda i förväg på ett tydligt sätt. Vidare är det viktigt att inte bara mäta sådant 

som är lätt att mäta, eftersom uppmärksamheten då kan avledas från 

svårkvantifierbara men viktiga kvalitetsaspekter. Steers & Porter (1983) 

förespråkar liksom Svensson (2001) att det inte är bra att utvärdera prestationer 

utifrån mer subjektiva mått såsom samarbete, attityder samt framtida potential 

eftersom det komplicerar mätning av prestationerna. Fokus bör ligga på att 

utvärdera exempelvis gruppens försäljning eller kostnadsreducering.  

 

Lawler (1992) är, som tidigare nämnts, förespråkare av befattningsrelaterade 

belöningar. Mätningar som fokuserar på egenskaper som ärlighet, pålitlighet och 

kommunikationsförmåga gör, enligt Lawler (1992), att anställda intar 

försvarsställning eftersom dessa egenskaper är värdeladdade och inte egentliga 

beteenden. Eftersom det är svårt nog att mäta prestationer anser Lawler (1992) att 

en gradering i maximalt tre nivåer är lämplig, utomordentlig, acceptabel samt 

bristfällig prestation. Grundförutsättningar är att målen och mätverktygen är 

tydliga och förstås av både den som ska mäta samt den som skall mätas. Svensson 

(2001) menar att organisationens medarbetare måste förstå belöningssystemets 

syfte samt hur det fungerar för att belöning ska innebära stimulans till utveckling 

av verksamheten. Vidare måste båda parter ha möjligheter att diskutera och 

influera hur mätningen ska gå till, vad som ska mätas och vad målet är.  

 

Lawler (2000) menar att en av de vanligaste bristerna i företags belöningssystem är 

upprätthållanden av ”line of sight”.  Med ”line of sight” menar Lawler (1992, 

2000) i vilken utsträckning en individ upplever att den egna arbetsinsatsen direkt 

går att koppla till det resultat på vilken belöningen baseras. Med belöningar 

baserade på ”gainsharing” (kostnadsbesparing), vinstdelning eller aktieprogram 
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upplever individerna oftast inte någon tydlig koppling mellan den egna 

arbetsprestationen och belöningen eftersom en individs bidrag till organisationens 

totala prestation är väldigt liten. Lawler (2000) menar att system av detta slag har 

ringa inverkan på motivation såtillvida att belöningarnas storlek inte är väldigt 

omfattande.   

 

Lawler (1992) menar att det mest avgörande att beakta inför om belöningarna ska 

vara kopplade till prestationer på individuell-, grupp- eller organisationsnivå är det 

inbördes beroendet mellan gruppmedlemmarna, mellan grupperna samt mellan 

hela organisationen och grupperna. En felaktig bas för mätning kan vara väldigt 

destruktiv för ett företag, framförallt för ett företag där individernas 

initiativrikedom och samarbete är viktiga framgångsvariabler. De som ska stå 

föremål för belöningssystemet bör själva bidra med sina åsikter om lämplig 

kombination gällande prestationer på individ-, grupp- och 

organisationsprestationer och den egna belöningen. White och Druker (2000) 

nämner, liksom Lawler (1992), att det är en svår balansgång att välja huruvida 

basen för mätning och utvärdering ska vara på individ, grupp eller företagsnivå. 

Lawler (1992) är generellt förespråkare av individbaserad bas. White och Druker 

(2000) förespråkar en blandning av baserna beroende på vad som är socialt 

accepterat på arbetsplatsen, praktiskt att genomföra samt uppmuntrar samarbete 

inom företaget.  

 

Redovisningsdata såsom ekonomiskt resultat mäts med objektiva mått medan 

medarbetares prestationer, som är upphovet till resultatet, är beroende av 

arbetsprocesser och individuella ansträngningar och är av mer subjektiv karaktär. 

Hopwood (1974) menar att det är vanligt att arbetsprocesserna och de individuella 
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ansträngningarna inte får genomslag på det ekonomiska utfallet. Med andra ord 

kan det förekomma kvalitativt bra arbetsinsatser som inte ger avtryck på resultatet 

och därmed inte belönas. Det kan ibland vara i princip omöjligt att avgöra ifall en 

avvikelse från budget beror på något som varit påverkbart för personalen eller ifall 

det beror på okontrollerbara händelser i den omgivande miljön. Mätning kopplad 

till budget försvåras ytterligare av att en budget är på årsbasis medan de anställdas 

prestationer vanligtvis utvärderas långsiktigt, eller åtminstone skapar en balans 

mellan kort och långsiktigt agerande. Kontentan av Hopwoods (1974) resonemang 

blir att det alltid finns brister i belöningssystem som är kopplade till ekonomiska 

resultat, detta till trots går det att utveckla ett system som är mindre dåligt och 

orsakar mer nytta än skada. 

 

Hopwood (1974) förespråkar att målen ska baseras på budget, men menar att det 

även finns risker förenade med det. En sådan koppling kan medföra att stor fokus 

läggs vid att till varje pris överträffa budgeten, även om detta inte nödvändigtvis 

alltid ligger i företagets intresse. Denna situation uppstår exempelvis då på längre 

sikt lönsamma investeringar avstås och vilseledande ekonomisk information 

kommuniceras till ledningen. 

 

Hopwood (1974) som förespråkar utvärdering av prestationer med avseende på 

budgetavvikelse kategoriserar användningen och synen på budgetinformation för 

utvärdering i tre grupper: 

•  Budgetanpassad stil (Budget Constrained Style of Evaluation): Utvärdering 

görs med stor vikt på avvikelse från budget på kort sikt. Ingen hänsyn tas till 

övriga omständigheter. 
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•  Vinstmedveten stil (Profit Conscious Style of Evaluation): Utvärdering görs 

efter möjligheter att på lång sikt höja den generella effektiviteten på ett sätt 

som överensstämmer med organisationens strategi. Budgetavvikelse 

utvärderas på ett flexibelt sätt där långsiktiga effekter som inte avspeglas i 

den aktuella budgeten även beaktas. 

•  Icke budgetfokuserad stil (Nonaccounting Style of Evaluation): Budgeten är 

av relativt liten betydelse. 

Hopwood (1974) har genom empiriska undersökningar kunnat konstatera att den 

vinstmedvetna stilen för de flesta företag skapar den mest gynnsamma 

kombinationen av långsiktigt och kortsiktigt agerande. Den budgetanpassade stilen 

hämmar nyinvesteringar och kreativitet på grund av risken att överskrida 

budgetens ramar och skapar kortsiktigt agerande och risken att kollegor skyller 

ifrån sig på varandra om vem som bär skulden för avvikelsen. Den icke 

budgetfokuserade stilen gav liknande effekter som den vinstmedvetna stilen med 

den skillnaden att den sporrar medarbetarna mer eftersom det ställs upp tydligare 

mål i den. I tabellen nedan presenteras effekterna av de tre olika typerna av 

utvärdering.      Utvärderingstyp 

Budget- Vinst- Icke   

anpassad medveten budgetfokuserad 

Kostnadsmedvetenhet  Hög  Hög  Låg 

Arbetsrelaterad spänning Hög  Mellan Mellan 

Påverkan av redovisningen Stor   Liten  Liten 

Relation med chefen  Dålig  Bra  Bra 

Relation med medarbetarna Dålig   Bra  Bra 

(Hopwood, 1974, s 113) 
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Ett belöningssystem, där fokus läggs på att identifiera avvikelse från budget, är inte 

bara beroende av dess tekniska utformning utan framförallt av hur informationen 

används. Hur information tolkas beror på social kontext, värderingar, avsikter och 

förståelse för vad det specifika belöningssystemets yttersta syfte är. (Hopwood, 

1974) 

 

Svensson (2001) anser att införandet av ett belöningssystem enbart är försvarbart 

om det ger upphov till ekonomiskt överskott. Hopwood (1974) förespråkar att den 

största delen av en förbättring i form av till exempel värdetillskott bör tillfalla 

företaget. Systemet skall även vara lönsamt för både arbetsgivaren och de 

anställda. Hopwood (1974) hänvisar till flertalet empiriska studier där företag som 

infört belöningssystem åstadkommit högre produktivitet, lägre kostnader men 

dessutom betydligt högre lönekostnader jämfört med innan belöningssystemets 

införande. Det kan med andra ord vara svårt att efter införandet av ett 

belöningssystem veta vilka de egentliga vinsterna i rent ekonomiska termer blivit 

eftersom det är komplicerat att härleda en effektivitetsöknings ursprung. 

 

Miljö 
 
 

 
 

 

 

Hume (1995) menar att belöningssystem bör ha olika utformningar beroende på 

vilken bransch och miljö de verkar i. Införandet av belöningssystem lämpar sig 

,enligt Wilson (1994), särskilt väl i miljöer där personalen har stor direktkontakt 

Möjlighet att 
genomföra  

Mål, mätning och belöning Individ/ 
Grupp 

Differentierat/ 
Sammanhållet 

Rättvisa 

Miljö 
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med kunder samt vid större förändringar i avseendena teknologi, marknader och 

produkter. Den, enligt Lawler (1992), viktigaste faktorn att beakta vid utformandet 

av mätningen är huruvida organisationen är en ”high-involvment”-organisation (en 

organisation där effektivitet förutsätter att medarbetarna samarbetar och utbyter 

erfarenheter) eller inte. Eftersom en ”high-involvment”-organisation bygger på att 

medarbetarna samarbetar och utbyter erfarenheter är det viktigt att inte främja 

konkurrens dem emellan. Alternativet till att mäta och värdera prestationer genom 

att relatera prestationen till andra individers prestationer är att göra jämförelser mot 

på förhand uppställda standardnivåer. Jämförelse gentemot standardnivåer är att 

föredra i ”high-involvment”-organisationer eftersom det möjliggör för alla att 

vinna eller förlora utan inslag av skadlig inbördes konkurrens.  

 

Som en gyllene medelväg beskriver Lawler (1992) hur en lyckad kombination 

mellan individbaserad mätning och gruppbaserad mätning kan utformas. En sådan 

kombination lämpar sig då individens prestationer är mätbara samt då långtgående 

gruppsamarbete inte är nödvändigt för företagets framgång. I denna kombination 

fördelas belöning till individerna dels beroende på gruppens prestationer och dels 

beroende på individernas prestationer. Gruppbelöningarna kan enligt Lawler 

(1992) med fördel kopplas till gruppens kvalitetsförbättringar, arbetsnärvaro eller 

föreslagna förbättringar. Deming (1986, i Lawler, 1992) argumenterar mot den 

form av individuell mätning som Lawler förespråkar med huvudargumentet att 

mätningen är svår och kan skapa osämja inom organisationen. Lawler (1992) 

bemöter denna kritik med att det kan finnas situationer där mätning av individuella 

prestationer är bra.  
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Då eventuell mätning och eventuell måluppfyllelse uppnås måste även ställning tas 

till lämplig storlek på belöningen. Som en allmän fingervisning rekommenderar 

Lawler (2000) att en lämplig ekonomisk bonus ur motivationshänseende är fem 

procent av grundlönen. Hume (1995) utvecklar resonemanget kring lämplig 

belöningsnivå då han menar att lämplig belöningsnivå är beroende av en rad 

faktorer. För det första bör den totala ersättningen (belöning plus fast lön) vara 

konkurrenskraftig med de nivåer som utbetalas på jämförbara externa arbetsplatser. 

Vidare bör storleken på belöningen vara av signifikant betydelse för den anställde. 

Hume (1995) menar dock att belöningssystemets motiverande inverkan är 

beroende av hur stor vikt individerna lägger på ekonomisk kompensation, läggs 

liten vikt vid detta blir antagligen effekterna små. De faktorer som bör beaktas vid 

val av lämplig storlek på belöningen är enligt Hume (1995): 

 

•  Den externa arbetsmarknaden: Den lön konkurrenter erbjuder 

medarbetare med liknande befattning.  

•  Interna skillnader i avseende arbetsuppgifter: Skillnader i olika 

befattningars komplexitet, krav på utbildning och ansvar. 

•  Individuella egenskaper och prestationer: Behov av att anställa och 

behålla medarbetare med vissa särskilda egenskaper och stor 

prestationsförmåga. 

•  De anställdas kollektiva förhandlingsstyrka: Fackföreningarnas 

förhandlingsstyrka samt medarbetarnas möjligheter att utöva påtryckning 

på företagsledningen. 

•  Företagets lönsamhet: Möjligheter att finansiera ett belöningssystem tack 

vare ökad effektivitet. 
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•  Myndighetsingripande: Lagar rörande exempelvis minimilöner och 

uppmaning till lönehöjningsstopp. 

 

Kerr (1997) diskuterar utformningen av ett belöningssystem mot bakgrund av de 

effekter det kan tänkas ge. Ju större belöningar, större andel av den totala lönen i 

form av belöning samt större grad av mätning av prestationer, desto större blir 

risken att ett negativt utfall erhålls. Vidare menar Kerr (1997) att det inte är svårt 

att uppnå intentionen med belöningssystemet om den är att minimera risken för att 

det ska skall få negativa konsekvenser. Följande citat illustrerar:  

 

”If you are careful enough, nothing bad or good will ever happen to you.”  

(Kerr, 1997, sid xvii)  

 

Myntets baksida är dock att effekterna sannolikt blir väldigt små, om än positiva. 

Kerr (1997) menar att det inte går att uppnå märkbara positiva effekter utan inslag 

av risk. Med styrka menas exempelvis storlek på belöning, belöningens andel av 

den fasta lönen samt antalet medarbetare som omfattas av belöningen. Ett neutralt 

system kan exempelvis innebära att alla belönas på samma sätt eller att belöningen 

är strikt kopplad till anställningstid. Ju längre från den neutrala utformningen desto 

större blir sannolikheten att de positiva eller negativa effekterna inträffar. Styrkan i 

ett belöningssystem bör därför väljas med konsekvenserna av det värsta utfallet i 

bakhuvudet samt sannolikheten att det inträffar (Kerr 1997). 
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Vi avslutar uppsatsen teorikapitel med Svenssons och Wilhelmsons (1998) tio så 

kallade budord. Dessa tio punkter sammanfattar i stort vad som behöver övervägas 

vid framtagandet av ett belöningssystem: 

 

1. Det finns ett belöningssystem i alla organisationer. 

2. Handlingar som belönas blir utförda. 

3. Den viktigaste frågan är: vad är det som skall belönas? 

4. Precisera visioner, mål och prestationskrav på alla nivåer i organisationen och 

för den enskilde medarbetaren. 

5. Identifiera för varje medarbetare vilket beteende som är nödvändigt för att 

organisationen ska nå sitt mål. 

6. De anställdas prestationer ska bedömas och mätas på ett sätt som är accepterat. 

7. Använd belöningar som uppfattas som belöningar. 

8. Rättvisa är det som folk uppfattar som rättvisa. 

9. Förankra de värderingar som belöningssystemet bygger på i hela 

organisationen.  

10. Utvärdera och anpassa belöningssystemet till ändrade förutsättningar. 
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5 EMPIRI  
I följande kapitel redogörs för uppsatsens empiri. Kapitlet inleds med 
bakgrundsinformation om organisationen från ledningens och medarbetarnas 
perspektiv. Vidare görs en uppdelning i individ- respektive gruppbaserat 
belöningssystem, differentierat eller sammanhållet belöningssystem samt mål, 
mätning och belöning. 
 

5.1 Granngården och ett framtida 
belöningssystem sett ur ledningens perspektiv 

Följande information är hämtad från internt material från Granngården samt 

intervju med Granngårdens försäljningschef. Granngården har som tidigare nämnts 

nyligen genomfört en stor fusionering. Sammanslagningen påbörjades vid 

årsskiftet 2001/2002 och fusioneringsarbetet pågår alltjämt. Fusionen har 

successivt drivits fram av ett ökat omstruktureringsbehov hos Granngårdens ägare, 

Lantmännen. Lantmännen, som till 100 procent ägs av svenska lantbrukare, är en 

koncern med gamla traditioner som på senare år genomgått stora förändringar för 

att möta olika strukturella påtryckningar. Behovet av att driva verksamheten allt 

mer affärsmässigt har blivit mer påtaglig på grund av hårdnande konkurrens, men 

det förekommer även internt förändringstryck i och med att allt fler medarbetare 

rekryteras till koncernen externt.  

 

Fusionen innebar en sammanslagning av regioner och butiker med heterogen 

historia och kultur. Lönsamheten för olika regioner och butiker skiljer sig åt vilket 

är en bidragande faktor till att även inställningen till fusionen skiljer sig åt. Vidare 

verkar några butiker i traditionellt jordbruksintensiva områden medan andra verkar 

i skogsbruksintensiva eller storstadsregioner. Detta medför att sortimentet varierar 
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från butik till butik och därmed även personalens kompetensområden och 

bakgrund. Granngårdens butiker har lönsamhetsansvar och är tydligt avgränsade 

gällande ekonomiskt ansvar, geografiskt läge och personaltillhörighet. 

 

Införandet av ett nytt belöningssystem ingår som en del i skapandet av en enhetlig 

företagskultur och för att påskynda samordningen av företagets resurser på ett 

effektivt sätt. De övergripande målen för belöningssystemet kan sägas ha följande 

syften, att stärka individernas drivkraft och bidra till större gemenskap på 

butiksnivå såväl som mellan olika butiker samt på central nivå. Granngårdens 

nyckelord är "kunskap och trovärdighet" och organisationen anser att den 

viktigaste nyckelfaktorn för framgång är trevlig och kunnig personal. Den 

övergripande strategin handlar inte om kostnadsledarskap, utan om att kunna 

erbjuda kunskap och kvalitet på ett affärsmässigt sätt. 

 

Granngården har låg personalomsättning, den uppfattas till och med så låg att den 

kan utgöra ett problem då den kan försvåra förändringsprocesser. På senare år har 

konkurrensen om att kunna rekrytera "rätt" personal tilltagit. Befintlig personal har 

blivit mer angelägen om att ha marknadsmässiga löner samtidigt som 

kravprofilerna för befattningarna förändrats.   

 

Med ett belöningssystem tros möjligheterna att behålla befintlig och bra personal 

öka samt nyrekryteringen av kompetent personal underlättas. Med ”rätt” personal 

på ”rätt” plats som samarbetar i sin strävan mot gemensamma mål, antas högre 

effektivitet skapas. Tanken är att belöningssystemet ska finansiera sig självt och att 

individerna såväl som organisationen ska dra ekonomisk nytta av det nya 

belöningssystemet. 
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Sammanfattningsvis strävar Granngården mot att nå högre lönsamhet, vilket ett 

belöningssystem tros bidra till genom att: 

 

•  Påskynda och vinna acceptans för fusionen  

•  Underlätta bibehållandet och nyrekrytering av kompetent personal 

•  Skapa drivkraft att arbeta bättre hos befintlig personal 

 

5.2 Granngården och ett framtida 
belöningssystem sett ur medarbetarnas 
perspektiv 

På en Granngårdenbutik finns vanligen två slags befattningar, butikschef samt 

säljare. Butikscheferna ägnar alltid en viss del av sin arbetstid, utöver 

administration och personalfrågor, åt renodlade säljuppgifter. Säljarna är oftast 

specialiserade på något område, exempelvis häst, utsäde eller trädgård. Ju större 

butiken är, desto större är specialiseringen. De större butikerna kan till exempel ha 

lagerpersonal och byggsäljare som enbart arbetar på en specifik avdelning. Några 

av butikerna är väldigt små och ligger i anslutning till silos, utanför tätorter, medan 

andra är nybyggda och ligger på mer kommersiellt gångbara platser. 

 

Till varje område finns en säljare som huvudansvarig, men det är vanligt 

förekommande att säljarna behärskar samt verkar inom flera försäljningsområden. 

Ansvaret omfattar inköp, uppackning, skyltning, försäljning och därpå följande 

administrativt arbete. Vanligtvis utförs arbetsuppgifterna över ansvarsgränserna, 

något som de flesta, butikschefer såväl som säljare, anser som en nödvändighet. 
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Lagerarbete samt arbete i kassa cirkulerar och omfattar både säljare och 

butikschefer. I de större butikerna är det även vanligt förekommande att 

befattningen ställföreträdande butikschef* finns.  

 

Oavsett befattning på butiksnivå har personalen i regel förmåga att utföra 

arbetsuppgifter utöver huvudansvarområdet i både vertikalt och horisontellt led. 

Detta skapar flexibilitet och är en nödvändighet i de mindre butikerna med bara ett 

par anställda, där det till exempel vid sjukfrånvaro och uppsägningar enbart finns 

en ersättare. Samarbete nämns som en viktig del i den arbetskultur som råder på 

Granngården. En butikschef i en av de större butikerna sade: 

 

”Jobbet här skulle inte fungera om vi hade pinkade revir. Alla hjälps åt. Ifall 

det kommer in en kund och vill köpa något på bygg kan någon annan hoppa in. 

/…/ Jag tycker att det är viktigt att alla kan lite om alla delar. Även jag som 

butikschef har en varugrupp att ansvara för och sitter i kassan då och då.” 

(Butikschef)  

 

Det är även vanligt med samarbete mellan butiker och då främst mellan de butiker 

som tidigare ingick i samma regionala område. Detta samarbete sker till stor del 

endast mellan butikscheferna. Säljarna har begränsad kontakt med andra butiker. 

Butikschefernas samarbete går mest ut på att få stöd med personalärenden, 

samordna reklaminsatser och utbyta försäljningsstrategier.  

 

Fusionen upplevs på många håll av både butikschefer och säljare som krävande. 

Många gamla rutiner byts ut mot nya, inte helt färdigutvecklade, rutiner. Trots det 
                                                           
* I denna studie jämställer vi vice butikschef med butikschef. 
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besvär och det extra arbete som fusionen innebär är de flesta medarbetare positivt 

inställda. En vanlig uppfattning är att fusionen är nödvändig för att Granngården 

ska överleva på sikt. Gemensam marknadsföring, inköpsavdelning och datasystem 

nämns som några av de större förändringarna i och med fusionen. 

 

 ”Det är klart det jobbigt nu. Mycket är nytt. Datasystemet tar jättemycket tid 

och förut så visste man ju vem man skulle vända sig till. Det vet man ju inte 

nu. Personalen sliter jättehårt. Men jag tror det kommer att bli bra till slut. 

Fusionen var nödvändig.” (Butikschef) 

 

Bland medarbetarna finns många olika uppfattningar vad gäller införandet av ett 

nytt belöningssystem. Några är mer eller mindre likgiltiga medan andra är mycket 

engagerade i frågan och gärna vill se att det införs. Även den fackliga 

representanten är positivt inställd till ett belöningssystem för Granngården men har 

inga bestämda åsikter vad gäller utformningen. Åsikterna kring vilka effekter ett 

belöningssystem skulle föra med sig, samt varför det skulle införas och hur, skiljer 

sig åt bland medarbetarna. På frågan om vad respondenterna ansåg om införandet 

av ett belöningssystem sades bland annat följande: 

 

”Ja, det är ju alltid roligt att få mer pengar. Lite extrapengar till 

julklappar är ju aldrig fel, eller till semesterresan.” (Säljare) 

 

”Ja, det klart att man skulle ju ge det där lilla extra då. Om man vet att 

man är nära målet så anstränger man sig ju mer.” (Säljare) 
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”Jag tror inte det skulle göra så särskilt stor skillnad…pengar är ju inte 

allt här i livet.” (Butikschef) 

 

Majoriteten av respondenterna anser dock att belöningssystem generellt sett är en 

god ide. I synnerhet butikscheferna i de större butikerna är positiva till införandet 

av ett belöningssystem. De menar att allt som uppmärksammar det de själva och 

säljarna gör får en positiv effekt på deras arbetssituation.  

 

5.3 Individbaserad eller gruppbaserad belöning 

Respondenterna var i huvudsak eniga om huruvida ett framtida belöningssystem 

skall baseras på gruppens eller individens prestationer. Majoriteten ansåg att det 

borde vara baserat på gruppnivå. Flertalet respondenter menade att det mest 

naturliga vore att gruppnivå blir synonymt med butiksnivå. Detta gällde för både 

butikschefer och säljare. Följande citat visar på detta: 

 

”Eftersom samarbete är så viktigt här tror jag att det måste vara så att alla i 

gruppen får samma. Jag tror absolut inte att ett provisionssystem skulle vara 

bra för oss. Vi är ju så få här och måste samarbeta.” (Butikschef) 

 

”Jag tycker absolut att det ska vara lika för alla. Vi jobbar ju som ett team och 

det blir mest rättvist då. Alla hjälps ju åt här.” (Säljare) 

  

Samarbetet på Granngården är omfattande, exempelvis kan en person ha köpt in 

varan, en annan packat upp den och en tredje sålt den. Det finns dock en 

huvudansvarig för varje produkt. 
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Arbetsfördelningen inom en butik är svår att mäta i praktiken. Formellt är 

huvudansvaret uppdelat, men oftast arbetar en säljare med flera områden samtidigt 

och samarbete med exempelvis skyltning och uppackning är vanligt. Ifall en 

medarbetare på ett märkbart sätt utmärker sig genom sina arbetsinsatser finns i 

dagsläget, i viss utsträckning, utrymme för individuell lönesättning. Beroende på 

att Granngården har bestått av flera olika autonoma regioner skiftar lönerna för 

medarbetarna från butik till butik. En av respondenterna illustrerade problematiken 

så här: 

 

”Som i denna butiken till exempel, här har vi en före detta butikschef som 

nu jobbar som säljare, men med bibehållen lön. Jag menar, hur lätt är det att 

hantera? ” (Butikschef) 

 

Granngården säljer bland annat produkter till hus och hem, produkter som ofta är 

säsongsberoende. Medarbetarna är ofta specialister på olika områden, exempel häst 

eller trädgård. Dessa områden säljer olika bra beroende på säsong. Vissa produkter 

säljer även lättare än andra. Dessa aspekter påverkar hur ett belöningssystem 

uppfattas och flertalet av respondenterna var väl medvetna om detta. En säljare 

uttryckte följande: 

 

”Det skulle kännas fel om jag fick massor av bonus och dom andra inte fick 

det. /…/ Vissa saker här är lättare att sälja än andra och det behöver inte 

betyda att man arbetar hårdare för det. Det finns också säsongsvariationer, 

ska jag vara utan bonus bara för att min varugrupp är inne i en svag period?” 

(Säljare) 
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Många respondenter menade att det inte upplevs orättvist om belöningen utfaller 

på gruppbasis trots att individerna i gruppen presterat olika mycket. Vidare gav 

flertalet av respondenterna uttryck för att de trivdes bra på Granngården. De 

menade även att lönen inte var den viktigaste anledningen till att gå till jobbet varje 

morgon. Några var medvetna om att de relativt sett har låga löner men menade på 

att trivseln på arbetsplatsen vägde upp detta faktum.  

 

”Lönen är inte så viktig utan det viktigaste är att jag trivs bra och det gör 

jag. Lönen är en sporre, men inte prio ett. Jag vet inte heller vad dom på 

andra butiker tjänar.” (Säljare) 

 

Granngården tillämpar individuell lönesättning, vilket innebär att det för samma 

befattning kan vara avsevärda löneskillnader mellan olika butiker. Lönesättningen 

styrs i regel lokalt. Olika butiker kan skilja sig åt avsevärt i avseendena storlek, 

sortiment, traditioner och dessutom är vissa butiker belägna på landsbygden och 

andra i större städer. Enligt flera respondenter verkar det inte vara av betydelse vad 

kollegor i andra butiker tjänar och inte heller vilken lön som erbjuds av 

konkurrenterna. Många menade att det finns en tradition på Granngården att inte 

tala om vad man tjänar. Följande citat illustrerar: 

 
”Jag trivs bra, men lönen är dålig. Jag tror dom tjänar mer på andra företag. 

Men det viktigaste är ändå trivseln. Jag har aldrig forskat i hur vi ligger till 

lönemässigt i förhållande till andra butiker. Det är inget man pratar om 

direkt.” (Butikschef) 
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Ovanstående citat går hand i hand med det flera respondenter påtalade, nämligen 

att det inom Granngården finns en stark känsla för lojalitet. Flera nämner att om 

någon väl börjat arbeta på Granngården så slutar man inte och lönen är inte det 

viktigaste. På frågan om vad ett belöningssystem skulle bidra med ansåg några 

respondenter att de redan idag gjorde mer än vad som krävdes av dem i 

befattningsbeskrivningen. Angående belöning och effektivitet sade en butikschef  

för en mindre butik följande: 

 
”Jag tror inte det skulle göra så mycket. Jag är här halvåtta om morgonen 

och går hem tio över sex. Så jag vet inte om jag kan göra så mycket mer. 

Det är även många gånger vi inte ens har stängt över lunchen fast vi är så få 

som jobbar här. Så visst tror jag att det skulle uppmuntra men jag tror inte vi 

skulle göra så mycket mer.” (Butikschef) 

 

Flertalet respondenter påtalade även att de arbetar med något som är deras största 

intresse. Vilket även togs upp som en förklaring till att de arbetar hårt. 

 

5.4 Differentierat eller sammanhållet 
En annan viktig aspekt att ta ställning till vid utformningen av ett belöningssystem 

är huruvida butikschef och säljare skall få samma ersättning, det vill säga om 

differentiering ska tillämpas eller ej. Den egentliga frågan handlar om huruvida en 

belöning skall vara kopplad till individen och dennes prestationer eller till den 

befattning som individen innehar. Eller annorlunda uttryckt, ifall en åtskillnad skall 

göras mellan det arbete som utförs och de egenskaper som individen antas besitta i 

och med att denna innehar en viss befattning.  
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På Granngården är det främst två olika befattningskategorier som kommer på tal, 

säljare och butikschef. Det nämns att det innebär olika saker att vara butikschef 

beroende på hur butiken fungerar. I vissa butiker, vanligtvis i de större, arbetar 

butikschefen till stor del med personal- och administrationsfrågor. På andra ställen, 

vanligtvis i mindre butiker, är butikschefen till största delen säljare. Ibland är till 

och med butikschefen den enda anställda. Problematiken som uppstår blir 

intressant då Granngården nämns ha ett stort behov av att inför framtiden kunna 

rekrytera kompetent personal. Bland respondenterna gick åsikterna isär när det 

gällde hur belöningar skall fördelas mellan säljare och butikschef, vilket följande 

citat belyser: 

 
”Jag tycker inte direkt det ska finnas någon löneskillnad på oss. Jag ligger ju 

lite högre idag, som butikschef. En bonus skulle delas lika mellan 

personerna på det stället.” (Butikschef) 

 
”Jag tycker det ska vara samma för alla. Alla jobbar ju lika hårt och 

butikschefen är ju också i butiken. Vi har ju alla samma mål i slutändan.” 

(Säljare) 

 

Några av respondenterna i de större butikerna hade tankar i stil med 

följande citat: 

 
”…butikschefen ska ha mer bonus eftersom han sitter med personalansvar 

och ekonomiskt ansvar och sånt.” (Butikschef) 

 

De arbetsuppgifter som en säljare utför kan variera mycket från butik till butik. I de 

mindre butikerna kan ansvaret och kraven på vad en säljare bör behärska vara 

större än i en stor butik. De krav som ställs på en säljare är även beroende på 
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produkternas och tjänsternas komplexitet, vilka kan variera från butik till butik. 

Utöver det faktum att en befattning är butiksberoende är det även vanligt 

förekommande att olika säljinriktningar kan upplevas ha olika hög status.  

 
”Byggsäljarna, då till exempel, de skulle nog inte acceptera att ha mindre 

lön eftersom det betraktas som lite finare och svårare att vara byggsäljare. 

Personligen tror jag inte att det är så, jag tror att det kan vara minst lika svårt 

att sälja hästgrejer ibland, till exempel.” (Säljare) 

 

För Granngården kan en svårighet ligga i att exempelvis butikschefernas roll ser 

väldigt olika ut beroende på hur butiken är utformad. Butikschefen behöver besitta 

väldigt olika egenskaper beroende på om butiken har en eller femton anställda. 

Butikscheferna har även väldigt olika bakgrund. En av respondenterna hade till 

exempel börjat som lagerarbetare på sextiotalet och arbetat sig upp medan ett par 

andra var nyrekryterade. De nyrekryterade kom ofta från butikschefsjobb på 

liknande organisationer och såg Granngården med helt nya ögon. Flera uttryckte 

det intressanta i att vara med och påverka i en så omvälvande period i 

organisationens historia. Folk började få upp ögonen för Granngården och tack 

vare fusionen hände så mycket nytt. De uttryckte även de problem som de såg med 

att det är en traditionell kultur som råder och att många medarbetare har arbetat 

inom organisationen länge. Följande citat belyser: 

 
”De flesta som jobbar här har jobbat här väldigt länge. Som X till exempel 

han började som truckförare på 70-talet och jobbar idag som säljare…” 

(Butikschef) 
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”Granngården har traditionellt haft väldigt låg personalomsättning, till och 

med för låg om du frågar mig. /…/ inför framtiden behövs det nog lite nytt 

blod, om du frågar mig…” (Säljare) 

 

Bibehållandet av personal nämns dock inte som ett problem inom Granngården i 

dagsläget, trots att lönerna många gånger upplevs som låga jämfört med vad som 

står till buds inom andra företag i samma bransch. (Intervju med Granngårdens 

försäljningschef, 021021). Flertalet respondenter ansåg att trivseln är så hög att de 

inte har för avsikt att byta arbete. En butikschef menade dock att några yngre 

säljare har uttryckt tankar om att de funderar på att byta arbetsplats. Detta beror 

dock främst på lönen och inte att de inte trivs. Medarbetarna på Granngården ansåg 

nämligen att de trivs. Majoriteten av respondenterna ansåg även att stämningen är 

god och att arbetsmiljön är tillåtande. Möjligheterna att nyrekrytera uppfattades 

dock som goda både av Granngårdens ledning och av majoriteten av 

respondenterna. En butikschef uttryckte följande:  

 
”Jag har inte anställt någon sedan jag började som chef. Men om jag skulle 

behöva göra det så skulle det nog inte vara något problem, jag får in flera 

ansökningar i veckan utan att vi ens har en tjänst utannonserad.” 

(Butikschef) 

 

Några av Granngårdens gamla regioner har tidigare haft belöningssystem. Ett av 

dessa system innebar att om butiken överträffade budget med tjugo procent utföll 

en bonus till säljarna på maximalt åttatusen kronor och till butikscheferna 

maximalt tolvtusen kronor, en gång per år. Ett annat system innebar att en styrelse 

tog ett beslut i efterhand hur de tyckte året hade gått och efter det delade ut bonus 

till medarbetarna. Det rörde sig om maximalt cirka femtusen kronor. Ett par av 

respondenterna har tidigare arbetat inom andra organisationer där differentierade 
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belöningssystem har tillämpats. Dessa system har då varit enkom för cheferna och 

en respondent förklarade att de summor det rörde sig om var betydligt större än de 

som tidigare funnits inom Granngården.  

 
“När jag jobbade som butikschef på X kunde jag ett bra år få femtio till 

sextiotusen kronor runt jul. Det kändes bra, men då slet man järnet också… 

/…/ Sedan var det upp till mig att uppmuntra mina medarbetare.” 

(Butikschef) 

 
“Där jag arbetade tidigare, på Y, delades bonus ut till alla anställda, det 

kunde röra sig om tolvtusen på ett år baserat på koncernens resultat. Men 

om det gick bra använde de ofta vinsten till att köpa något. Sedan blev det 

inte så mycket att dela ut kvar…” (Butikschef)  

 

På Granngården är det butikscheferna som har det yttersta ansvaret. Dock menade 

flertalet respondenter att det i denna typ av verksamhet är ett måste att butikschefer 

och säljare arbetar tillsammans.  

 

5.5 Mål, mätning och belöning 
När det kom till frågan när och hur ofta en framtida belöning skall utbetalas gick 

respondenternas åsikter isär. Majoriteten av respondenterna ansåg att utbetalning 

en gång per år var en bra lösning. Några menade att det var bättre att få belöningen 

direkt varje månad i form av lite extra i lönekuvertet. Respondenterna hade dock 

svårt att precisera sig, vilket i flera fall berodde på att de inte hade tänkt igenom 

belöningsfrågan. Här följer två citat som visar på respondenternas uppfattning om 

lämpligt tidsintervall för belöningar: 
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”Det känns bättre att se att det blir lite extra i lönekuvertet varje månad…då 

fattar man vad man gjort bra och OK…” (Säljare) 

 
”…en klumpsumma skulle kännas bäst, tror jag, annars märks det ju liksom 

inte så mycket va. Det blir en hundring hit eller dit som varken gör från eller 

till…” (Säljare) 

 

En annan viktig aspekt var huruvida belöningens storlek och utfall även skall 

kopplas till den centrala nivå, det vill säga hela organisationens resultat. Åsikterna 

bland respondenterna gick isär.  

 
”Går det dåligt för en butik kanske folk kanske tappar sugen. Det finns ju 

sortiment som kräver mycket folk men som du tjänar lite pengar på. /…/ Det 

är svårt, det finns många som jobbar lika hårt men inte får det att gå runt, det 

är ju lite synd om såna. /…/ Det skulle kunna gå att ha en del kopplad till 

butiken och en till helheten. Jag tycker nog att det ska vara lika för alla 

butiker, i alla fall inom MO:t (Gamla regionen, förfatarnas anmärkning.). 

Att en butik går bra behöver ju inte bero på personalens insats.” 

(Butikschef) 

 

Flertalet respondenter såg inga problem med att ställa upp för den egna butiken 

eller de butiker som ingick i det gamla område som butiken tillhörde innan 

fusionen. Flertalet av respondenterna menade att en hälften/hälften uppdelning 

mellan butikens och koncernens resultat verkar rimlig. Då det påtalades för 

respondenterna att detta innebär att de kommer att stödja en butik som inte går med 

vinst, genom att de bidrar till den centrala delen om deras butik går bra, blev 

svaren inte lika enhetliga. En butikschef i en av de mer lönsamma butikerna 

uttryckte dock följande: 
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”Vi måste ändå känna att vi har samma mål på det stora hela, på helheten, 

och om en butik går dåligt ett år så kan det vara min butik nästa är /…/ vi är 

ju en organisation nu…” (Butikschef) 

 

Däremot upplevde flera respondenterna det inte som lika naturligt att stötta butiker 

utanför det regionala område de tillhörde innan fusionen. En säljare tillhörande en 

lönsam butik sade: 

 
”Det är bäst med lokal anknytning (till butiken, författarnas anmärkning) 

eftersom vi gjort resultatet /…/ annars kan ju andra lata sig men ändå få del 

av vad andra gjort…” (Säljare) 

 

Majoriteten av respondenterna poängterade att butikerna runt om i landet har 

väldigt olika förutsättningar för att lyckas. Både konkurrenssituation, butikens 

placering samt upptagningsområde spelar en avgörande roll för butikens resultat. 

Ett par av butikerna hade även byggt helt nya lokaler eller byggt ut redan 

befintliga. De menade på att detta påverkar butikens lönsamhet negativt under ett 

par års tid. Flertalet av respondenterna menar att det är viktigt att känna att det 

finns en koppling till just deras butik. Några menar också att varje butik borde ha 

egen utvärdering baserade på hur lokala faktorer påverkar dem. Följande citat 

illustrerar: 
 

”Vi här då till exempel, som precis flyttat till nya lokaler räknar inte att gå 

med vinst åtminstone de första tre åren. /…/ Vi har i dagsläget för stor 

kostym men kommer att växa i den.” (Butikschef) 

 

Flera respondenter uttryckte tankar kring att de gamla belöningssystemen hade 

brister gällande om medarbetarna visste vad som krävdes av dem för att 
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belöningen skulle utfalla. Ett av dessa gamla system var baserat på budget. Om 

butiken nådde över tjugo procent av budget skulle en belöning utfalla till 

medarbetarna. Några av respondenterna menade dock att det ibland var svårt att se 

vad just deras arbetsinsats gjorde för att bonus skulle utfalla. 

 
”Vi hade systemet i tre år tror jag, åtminstone två av dessa fick vi pengar, 

ena gången maxsumman. Men vi jobbade lika mycket alla år. Det är så 

mycket som spelar in.” (Säljare)  

 

Åsikterna kring lämplig storlek på belöning gick isär. En respondent menade att 

några tusen kronor om året var den högsta tänkbara summan medan en annan 

respondent menade att tjugo- till trettiotusen kronor var rimligare. Huvuddelen av 

respondenterna menade dock att en årlig belöning på cirka tiotusen kronor var 

lagom. Ett par av respondenterna menade att en för stor belöning kan vara skadligt.  

 
”Det får max vara ett par tusen, annars blir det för mycket tycker jag.” 

(Butikschef)  

 

De nyrekryterade butikscheferna ansåg generellt att det var bättre med stora 

belöningar. Flera av de som arbetat inom organisationen länge framförde åsikter 

kring att det inte fick bli för stora belöningar.  
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5.6 Det ideala belöningssystemet sett från 
medarbetarnas perspektiv 

Avslutningsvis presenterar vi några av respondenternas svar på frågan hur de 

skulle vilja utforma ett belöningssystem på Granngården om de fick bestämma 

själva. Följande citat exemplifierar: 

 

”Det var en mycket svår fråga, jag vet inte riktigt men kanske vore det bra 

om det vore kopplat till den försäljning vi har på butiken, men även en liten 

bit till hur det går för hela företaget. Men helt klart skall det vara på 

gruppnivå och inte på person. Jag tycker inte att butikschefen skall ha mer. 

/…/ Men det är klart, det är svårt det där…hur man skall göra för de butiker 

det inte går så bra för. /…/ Jag tycker det är bra att få belöningen ofta, typ en 

gång i månaden, så man märker att man har gjort något.” (Säljare)  

 

”Jag skulle vilja ha lite utrymme för att ha säljtävlingar någon helg då och 

då, men mest tycker jag att alla som jobbar här skall ha samma. Jag tror att 

det är viktigt att vi som butikschefer kan belöna dom som är extra duktiga, 

det behöver inte vara något märkvärdigt, en biobiljett eller så. Fast jag 

tycker att belöningen enbart skall vara på butikens resultat, inget annat.” 

(Butikschef) 

 

”Det man måste tänka på inom Granngården det är affärsmässighet. Det 

behövs ett nytt tänk och därför tror jag att det är viktigt att ha bonusen 

kopplad till vinstmarginal. Vi måste få in det att det inte bara gäller att sälja 

mycket, utan rätt grejer, men jag tror att vi är på rätt väg och ett 

belöningssystem kan bli en putt åt rätt håll. Men sedan tycker jag det är 
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självklart att butikschefen skall ha mycket mer, sedan är det ju upp till 

honom att motivera sina medarbetare.” (Butikschef) 

 

Flertalet av respondenterna uttryckte tveksamhet på frågan om hur de skulle vilja 

utforma ett belöningssystem för Granngården. Tveksamheten förklarades genom 

att belöningssystem inte var något som diskuterades särskilt ofta, eller att frågan 

var svår med tanke på att så många svåra avvägningar var tvungna att göras.  
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6 DISKUSSION KRING TEORIER  
I föreliggande kapitel förs en diskussion kring studiens teoretiska referensram. 

Inledningsvis förs en generell diskussion, därefter följer en diskussion om den 

specifika problematik som är utmärkande för belöningssystem i heterogena 

organisationer. Kapitlet avslutas med slutsatser. Detta kapitel ligger även till 

grund för nästkommande kapitel där problematiken kring Granngården AB 

diskuteras. Kapitel 6 och 7 kan sammantaget ses som sammanhängande diskussion 

som inleds i generella termer och avslutas i mer specifika.     

 

6.1 Generell diskussion om belöningssystem  
Ett belöningssystems utformning är ett resultat av vad en företagsledning vill 

uppnå och vilka problem de vill lösa, samt medarbetarnas preferenser. Oavsett 

utformningen är det yttersta syftet alltid ökad effektivitet. Vägen dit kan dock ta 

sig en mängd olika uttryck. I idealfallet verkar belöningssystemet motiverande för 

medarbetarna och stärker deras förmåga att prestera bättre, samtidigt som ett 

ekonomiskt överskott produceras. För att ökad effektivitet ska uppnås måste 

medarbetarna veta vilka prestationer som belönas, det önskade beteendet måste 

vara möjligt att inta, de ska uppleva att belöningen är värd den extra arbetsinsatsen 

och belöningen ska utfalla i samband med utförandet av prestationen (Wilson, 

1995). Vi menar att om ett företag bara har en medarbetare skulle det bara vara att 

fråga medarbetaren vad denne upplever vara en lämplig belöning samt hur stor 

prestation som ska krävas för att belöningen ska utfalla. Vidare är det enkelt att 

identifiera vilket beteende som gynnar företaget samt i möjligaste mån belöna detta 

och på så vis uppnå en situation där både medarbetaren och företaget hamnar i ett 



75 

bättre läge än vid startpunkten. Ovanstående resonemang kan låta enkelt, men kan 

lätt problematiseras. 

 

Är avsikten att höja effektiviteten i ett företag där den inre tillfredsställelsen och 

motivationen redan är hög skall försiktighet iakttagas (Kohn, 1997, i Kerr 1997). 

Lawler (2000) och Wilson (1995) menar å andra sidan att det går att utveckla ett 

bra belöningssystem för alla situationer. Olika situationer ger nämligen bara 

upphov till olika svårigheter. De svårigheter som vi har identifierat utifrån 

befintliga teorier, är som tidigare nämnts i teorikapitlet, i stor utsträckning 

förknippade med rättvisa, möjlighet att genomföra och miljö.  

 

Persson (1994) menar att rättvisa är vad som är socialt accepterat, något som vid en 

första anblick kan verka vara en enkel lösning på problematiken hur man skapar ett 

rättvist belöningssystem. Efter att ha gjort en närmare granskning dyker flera 

frågetecken upp. Vad är socialt accepterat? Är det vad flest tycker eller är det vad 

ledningen tycker? Ska man jämka samman vitt skilda rättviseuppfattningar med 

risk för en halvmesyr? Vilka rättviseuppfattningar ska tillmötesgås för att största 

möjliga effektivitet ska uppnås? Vad händer om allt för många upplever ett 

belöningssystem som orättvist? Frågorna är fler än svaren vilket föranleder att de 

svar som ska sökas bör fokusera på de mest centrala aspekterna, alternativt en 

förlikning med det faktum att alla frågor inte har ett svar. Vi menar att maximal 

upplevd rättvisa borde uppnås då största möjliga antal individer upplever något 

som rättvist. Ett sådant scenario går troligtvis inte alltid i samklang med maximal 

effektivitet i ett företag. Med andra ord menar vi att största möjliga upplevda 

rättvisa kanske inte alltid är eftersträvansvärd.  
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Rättvisa upplevs även, enligt Persson (1994), mot bakgrund av om den egna 

arbetsinsatsen belönas på ett för individen tillfredsställande sätt. Det skulle 

antagligen gå att mäta individuella prestationer genom ett komplext mätverktyg, 

men enligt Hopwood (1974) är det dyrt och det kan dessutom enligt Deci (1971 i 

Steers och Porter, 1983) verka kreativitetshämmande på grund av den 

kontrollapparat som krävs. Införandet av ett individbaserat belöningssystem kan 

enligt Flannery et al (1996) motverka viljan till arbetsinsatser utanför det egna 

ansvarsområdet. Vanlig kritik mot individbaserad belöning är, enligt White och 

Druker (2000), att det sällan förs fram hur individbaserad belöning ska kunna 

balanseras med optimering av företagets totala effektivitet. 

 

Ovanstående resonemang leder oss in på att riskerna med belöningssystem delvis 

borde vara beroende av hur personliga och individuella de är. Vi menar att på 

individnivå övervakas en person och denne person är ensam ansvarig för den 

belöning som utfaller och tar därmed saker och ting på större allvar än om fokus 

ligger på gruppnivå. Är belöningen för liten uppfattas det som ett personligt 

nederlag och har extraordinärt stora arbetsinsatser utförts, som inte upptäckts 

genom mätningen, kan den därpå utfallande belöningen upplevas som mer 

personlig än om den hade gällt för fler än en individ. Införandet av ett 

belöningssystem och de fördelar det kan ge måste vägas mot de möjliga nackdelar 

som kan fås genom att införa ett belöningssystem. Risken, anser vi, blir mindre då 

belöning på gruppbasis väljs framför individbasis. Ovanstående resonemang är inte 

det enda att ta hänsyn till utan det är även av vikt att beakta vad medarbetarna 

själva menar vara mest rättvist och vad som är mest praktisk att genomföra. 
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Oavsett om en belöning ska vara beroende av en individs, grupps, regions, eller 

koncerns resultat, eller en blandning, måste mål sättas upp och önskvärt beteende 

klargöras och förstås (Wilson, 1995). Det finns två huvudtyper av mål, utvärdering 

och mätning, de kan antingen vara av subjektiv eller objektiv karaktär. Flertalet 

forskare uttrycker liknande åsikter då de förespråkar den mer objektiva varianten. 

Objektiva mål är lättare att förstå, lämnar mindre utrymme för godtycke och är 

lättare att implementera på ett enhetligt sätt. Sammantaget medför detta större 

möjligheter att uppnå social acceptans och tydliga mål förenklar även intagandet av 

önskvärt beteende och därmed även incitamenten att inta det önskade beteendet, 

givet att belöningen är eftersträvansvärd. 

 

Det nämns ofta i litteraturen att det kan vara svårt att avgöra vilka egentliga 

beteenden eller effekter ett belöningssystem medfört. Ett företags effektivitet 

varierar normalt sett från år till år och variationers orsaker är på sin höjd något som 

härleds genom kvalificerade gissningar. Steers och Porter (1983) menar att ett 

belöningssystem även ger upphov till många kvalitativa effekter som inte 

avspeglas i lönsamhet och effektivitet. Hur värderas exempelvis ökade värden som 

förbättrad gemenskap och trivsel på arbetsplatsen? Ytterligare en fråga som ofta 

kommer i skymundan är hur exempelvis eventuell ökad stress och andra negativa 

effekter orsakade på grund av strävan efter att uppnå belöningssystemens mål ska 

värderas. 

 

Inget belöningssystem är, enligt Kerr (1997), helt utan risk. Genom att belöna ett 

beteende som en individ hade redan innan införandet av belöningssystemet, utan 

de extra incitament som belöningssystemet är tänkt att skapa, kan effekter som inte 
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är önskvärda uppstå. Det kan upplevas som om ledningen utövar hårdare kontroll 

än innan och som att tillfredsställande tillit mellan arbetsgivare och arbetstagare 

inte längre existerar. Vidare är utfallet av en belöning beroende av fler faktorer än 

enbart den som står föremål för belöningens egna beteende. Även situationer där 

ett beteende som tidigare belönades inte längre belönas kan enligt (Kohn, 1997 i 

Kerr, 1997) orsaka en känsla av bestraffning. Låt oss göra ett antagande att ett 

belöningssystem varken påverkar medarbetarnas motivation, prestationer eller 

beteenden i önskvärd riktning. Är belöningssystemet verkningslöst då? Bland 

andra Lawler (2000) menar att belöningssystem inte enbart påverkar inre 

förhållanden i organisationer utan det kan även signalera att ett företag belönar sina 

medarbetare och därigenom underlättar extern rekrytering. Frågan måste besvaras 

mot bakgrund av de problem som en organisation har före belöningssystemets 

införande. Vi menar att det kan finnas situationer där minskad effektivitet kan 

vägas upp av ökade möjligheter att till exempel nyrekrytera.  

 

Exempelvis Flannery et al (1996) menar att ett belöningssystems utformning i stor 

utsträckning bör vara beroende av den miljö en organisation är verksam i. Är 

organisationens framgång beroende av att medarbetarna samarbetar bör 

gruppbelöningar tillämpas och är organisationen belägen i en miljö där 

konkurrensen om arbetskraft är stor bör differentiering tillämpas. Det är inga 

svårigheter att inom litteraturen finna råd för hur ett belöningssystem ska utformas 

för att passa en viss typ av företag eller den miljö företaget verkar i. Liksom White 

och Druker (2000) anser vi att svårigheterna snarare ligger i att bland annat 

identifiera miljön och att denna svårighet tilltar i takt med ett företags storlek och 

heterogenitet. 
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6.2 Belöningssystem i heterogena 
organisationer 

I ett företag ryms många viljor, grupperingar och behov. Vad som upplevs rättvist 

och motiverande för en medarbetare kan upplevas orättvist eller kränkande för en 

annan. Komplexiteten tilltar generellt med ett företags storlek eftersom antalet 

medarbetare, grad av diversifiering eller olikheter i historisk bakgrund vanligtvis 

ökar. Att uppmuntra ett specifikt beteende hos en medarbetare kan skapa 

effektivitet hos företaget medan samma beteende hos en annan medarbetare kan 

skapa ineffektivitet. Borde då inte ett belöningssystem som är anpassat efter ett 

företags alla olikheter vara det bästa?  

 

Att leva upp till avsikten att uppnå största möjliga miljöanpassning kan leda till 

möjligheter att uppnå stor träffsäkerhet i avseendena att ha ”rätt” mål, ”rätt” 

mätning och ”rätt” belöning. Vi anser dock att stor miljöanpassning av ett 

belöningssystem i ett heterogent företag inte alltid kan rymmas inom ramen för ett 

belöningssystem. Vi exemplifierar problematiken med följande: en koncern som 

bedriver diversifierad internationell verksamhet varierar belöningssystemet efter 

variabler som nationstillhörighet, om enheten har tillverkning eller försäljning och 

att hänsyn tas till varje enhets egna framgångsvariabler och värderingar. Ett sådant 

system skulle antagligen bli administrativt tungrott och ekonomiskt kostsamt. Med 

detta menar vi, liksom med frågan om rättvisa, att maximal lokal miljöanpassning 

inte är samma sak som optimal lokal miljöanpassning. Maximal lokal anpassning 

vore, i enlighet med Hopwoods (1974) resonemang, om man driver frågan till sin 

spets, att varje enskild individ hade ett eget belöningssystem med egna utvalda 

mål, belöningar samt en egen mätapparat. På samma gång innebär minimal lokal 
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anpassning att alla individer eller grupper, oavsett förutsättningar och preferenser, 

omfattas av belöningssystemet på samma sätt. 

 

I ett heterogent företag anser vi att sannolikheten för att det krävs olika stora 

arbetsinsatser för att nå samma resultat borde vara stor. Nyss nämnda kan 

exempelvis bero på att olika avdelningar verkar i områden med olika 

konkurrenssituation eller med kunder med varierande krav. Persson (1994) menar 

att om individen upplever att den egna arbetsinsatsen inte står i proportion till 

belöningen eller ifall den egna arbetsinsatsen inte står i proportion till 

medarbetarnas arbetsinsatser så uppstår en känsla av orättvisa. Genom 

gruppbelöning belönas alla i gruppen med samma storlek på belöningen. Det är 

dock sällan alla arbetar lika hårt. Med gruppbelöning får en medarbetare som utför 

dåliga arbetsinsatser lika stor belöning som de högpresterande. I det 

individbaserade belöningssystemet får de lågpresterande mindre belöning, givet 

bra mätning, men incitament att prestera bättre. Införandet av ett individbaserat 

belöningssystem, menar vi, får vägas mot de möjligheter ett gruppbaserat 

belöningssystem ger. Med ett gruppbaserat belöningssystem ökar inte bara 

incitamenten att hjälpa de lågpresterande att prestera bättre, utan även risken att det 

uppstår orättvisa på grund av att medarbetare presterar olika mycket men ändå 

belönas på samma sätt.   

 

Svensson (2001) förespråkar medarbetarnas preferenser som utgångspunkt vid 

utformningen av ett belöningssystem. Vi hävdar att möjligheterna till att ha 

medarbetarnas preferenser som utgångspunkt ter sig svårare i en heterogen 

organisation eftersom medarbetarnas preferenser kan skilja sig starkt åt. I en 

homogen organisation är antagligen svårigheterna med utformningen inte lika stora 
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eftersom preferenserna under sådana omständigheter är enklare att jämka samman 

och de skiljer sig inte lika mycket åt som de gör i heterogena organisationer.  

 

Ovanstående resonemang belyser den problematik som omgärdar möjligheterna att 

skapa ett belöningssystem som är väl avvägt för alla variationer i en heterogen 

organisation. Lawler (1992, 2000) menar att grundförutsättningen för att ett 

belöningssystem ska understödja effektivitetshöjningar i en organisation är, som 

tidigare nämnts, att ”line of sight” skapas. Det vill säga att medarbetarna i en 

organisation upplever ett samband mellan den egna arbetsinsatsen och belöningen. 

Därutöver menar exempelvis Wilson (1995) att en belöning ska upplevas vara i 

proportion till arbetsinsatsen. För att belöningssystem i heterogena organisationer 

ska kunna uppfylla nyss nämnda kriterier är det, enligt oss, inte långsökt att 

förespråka att heterogena organisationer inte borde ha ett belöningssystem, utan 

flera. Ett belöningssystem, eller annorlunda uttryckt, flera belöningssystem inom 

ramen för ett system, anpassat och avvägt för flera specifika förhållanden inom 

organisationen, skapar teoretiskt sätt större möjligheter uppfylla vad som bör vara 

utmärkande för belöningssystem.  

 

Visserligen får ovanstående lösning vägas mot de ökade administrativa kostnader 

som, enligt bland andra Hopwood (1974), följer av komplexa belöningssystem. Vi 

vill dock föra fram ytterligare reservationer mot införandet av flera olika 

belöningssystem i en och samma heterogena organisation. Ett av de fyra motiven 

som kan ligga bakom införandet av belöningssystem är enligt Flannery et al 

(1996), Hume (1995) och Kerr (1997) att understödja organisatorisk förändring 

och fusion. Dock förutsätts att belöningssystem under sådana omständigheter på ett 
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tydligt sätt klargör ett gemensamt mål och att utformningen är enhetlig över hela 

organisationen. Med andra ord, menar vi, att heterogena organisationer med fördel 

kan använda ett belöningssystem med lokala variationer men företrädelsevis inte 

under omständigheter då ett sådant system skulle bli för kostsamt eller då större 

organisatoriska förändringar pågår. Att väga kostnaderna mot eventuella vinster av 

att införa flera belöningssystem i en organisation, anser vi, måste göras i det 

specifika fallet. Övervägandet är ytterst en fråga som bör besvaras mot bakgrund 

av belöningssystemets inverkan att kunna höja en organisations effektivitet.     

 

Kerr (1997) för ett resonemang kring hur styrkan på ett belöningssystem påverkar 

de risker och även de möjligheter, som följer av införandet av ett belöningssystem. 

Svårigheterna att utforma ett ändamålsenligt belöningssystem i ett heterogent 

företag är större än i ett homogent företag av skäl som tidigare nämnts. 

Svårigheterna, anser vi, föranleder att en given styrka på ett belöningssystem 

medför större risk i ett heterogent företag än i ett homogent. För att heterogena 

organisationer ska uppnå samma risknivå som i det homogena företaget, allt annat 

lika, borde följaktligen belöningssystemets styrka vara mindre i den heterogen 

organisationen. Med styrka menar Kerr (1997) exempelvis storleken på belöningen 

eller den relativa andel som belöningen utgör av den totala lönen.  

 

På grund av svårigheterna att utforma ett bra belöningssystem i ett heterogent 

företag borde även betydelsen av frekventa uppföljningar och förbättringar eller 

justeringar av belöningssystemet vara av särdeles stor vikt. Värt att poängtera är att 

utformningen av lämpligt belöningssystem ytterst är beroende av företagsspecifika 

förhållanden. Organisationer som betraktas som heterogena är inte en enhetlig 
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grupp. Varje företag har egna specifika problem, dock kan ovanstående 

resonemang vara en fingervisning om vad som kan vara av särskilt stor vikt vid 

utformningen av belöningssystem i heterogena företag.  

 

6.3 Slutsatser 

I nedanstående punkter sammanfattas vad som i diskussionen framkommit vara av 

särskild betydelse att beakta vid utformningen av belöningssystem i heterogena 

organisationer: 

 

•  Flera belöningssystem inom ramen för ett belöningssystem. Dock inte då 

omorganisation pågår eller belöningssystemet blir för kostsamt eller 

komplext.   

•  Liten styrka/omfattning på belöningssystemet. 

•  Tät uppföljning av belöningssystemet.  

 

6.4 Fortsatt forskning 

Denna studie har fokuserat på monetära belöningar, det vill säga yttre belöningar. 

För fortsatta studier på ämnet belöningssystem skulle det vara av intresse att 

undersöka den mjukare aspekten av belöningar, det vill säga inre belöningar. 

Exempel på sådana kan vara individers uppfattning av rättvisa, visad uppskattning 

från chefen eller önskemål om bättre arbetsvillkor. Intresset av att undersöka 

problematiken kring ovanstående resonemang har väckts av Decis (1971, i Steers 

och Porter, 1983) argumentation kring att yttre belöningar som påförs inre 
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belöningar inte ger högre total belöning. Deci menar, med andra ord, att yttre och 

inre belöningar inte är additiva. Hamner och Foster (1974, i Steers & Porter, 1983) 

hävdar motsatsen, det vill säg att de är additiva. Det skulle vara intressant att i 

vidare studier analysera de båda parternas hypoteser. Antagligen så har 

problematiken ingen entydig lösning utan hypoteserna kanske enbart stämmer 

under vissa givna förhållanden. Frågan blir då utifrån vilka förhållanden de 

stämmer och under vilka de inte stämmer? Om Decis resonemang har bärkraft, 

under vilka förhållanden gäller hypoteserna?   
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7 GRANNGÅRDEN AB 
I följande kapitel analyseras de specifika förhållanden som råder på Granngården. 

Avsikten med denna analys och diskussion är att ge läsaren något att relatera de 

tidigare teoretiska resonemangen till. Kapitlet avslutas med normativa 

rekommendationer för Granngården. Rekommendationerna kan även vara av 

betydelse för organisationer som påminner om Granngården. 

 

7.1 Företagsledningens perspektiv 

De regioner inom Granngården som nyligen har slagits samman har enbart verkat 

med gemensamma yttre attribut och ledning sedan årsskiftet 2001/2002. 

Geografisk spridning och olika kulturella bakgrunder borde ha skapat grogrund för 

många olika uppfattningar om vad som är rättvist eller socialt accepterat, vad som 

motiverar och främjar samarbete samt synen på samarbete mellan medarbetare i en 

butik och mellan olika butiker. Vi anser att varje diskussion om utformningen av 

ett belöningssystem bör föregås av ett ifrågasättande om organisationen i fråga 

verkligen kan dra några fördelar av ett belöningssystem. Eftersom nedanstående 

punkter är ledningens avsikter med belöningssystemet kan problematiken för 

Granngårdens del formuleras på följande sätt: Kan införandet av ett 

belöningssystem bidra till något av följande och samtidigt vara självfinansierat? 

 

1. Påskynda och vinna acceptans för fusionen  

2. Underlätta bibehållandet och nyrekrytering av kompetent personal 

3. Skapa drivkraft hos befintlig personal att arbeta bättre  
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Frågan kan inte ges något säkert svar utan har snarare karaktären av vad som 

verkar troligt beroende på de förutsättningar som finns. Förutsättningarna kommer 

diskuteras i nästkommande kapitel där empirin analyseras och diskuteras. Däremot 

hävdar många teoretiker, exempelvis Flannery et al (1996), Hume (1995), Kerr 

(1997), Wilson (1995) och Lawler (2000), att de frågor som Granngården har för 

avsikt att lösa med ett belöningssystem går att lösa med ett belöningssystem. För 

att ett belöningssystem ska kunna fylla de tänkta syftena och samtidigt vara 

självfinansierat krävs att det är utformat på ett sätt där stor vikt läggs vid 

medarbetarnas preferenser. (Svensson, 2001)   

 

7.2 Medarbetarnas perspektiv 
För att ett belöningssystem med ekonomisk belöning ska verka motiverande och 

uppmuntra medarbetare att inta önskade beteenden måste belöningen vara 

efterfrågad och ha betydelse (Wilson,1995). Många respondenter gav uttryck för 

en nästintill likgiltig inställning inför införandet av ett belöningssystem. Tankar i 

stil med "det är väl alltid kul med lite extra pengar" var inte ovanliga eller att de 

redan arbetade så hårt. Detta till trots sade många att de var nöjda med sina arbeten 

och inte hade några planer på att byta arbetsgivare. Flera respondenter menade 

visserligen att ett belöningssystem skulle medföra ytterligare motivation att utföra 

sitt arbete bättre. En majoritet var nöjda med sin arbetsplats och sina 

arbetsuppgifter vilket, enligt exempelvis Kohn (1997, i Kerr 1997), kan orsaka att 

ett belöningssystem inte kan ge någon ytterligare positiv effekt. Med andra ord går 

det att ställa sig en aning frågande till om ett belöningssystem skulle skapa 

incitament hos alla medarbetare att utföra extra arbetsinsatser. Vi anser att även om 

inte ett belöningssystem skapar incitament för alla på Granngården att arbeta 
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hårdare så kan ändå nytta skapas. Ett belöningssystem har fler funktioner än att 

skapa incitament att arbeta effektivare (Lawler, 2000). Vi menar att ett 

belöningssystems förmåga att exempelvis underlätta för en organisation att 

rekrytera externt borde vara oberoende av huruvuda systemet lyckas motivera 

medarbetare att arbeta effektivare. Vi anser att det finns möjligheter för 

Granngården att utforma ett belöningssystem som gör större nytta än skada.  

 

Ställning bör även tas till om alla i butiksverksamheten ska omfattas av ett 

belöningssystem. Enligt Flannery et al (1996) kan alla som har en direkt koppling 

till slutresultatet, såsom exempelvis försäljningspersonal och direkt ansvariga 

chefer med fördel omfattas av ett belöningssystem. I Granngårdens fall blir det 

både säljare och butikschefer. Hume (1995) menar att det är särskilt viktigt att ett 

belöningssystem omfattar hela organisationen vid en omorganisation eftersom det 

annars kan skapas en känsla av att vissa områden eller avdelningar är viktigare än 

andra, vilket talar för att alla i Granngårdens butiksverksamhet ska omfattas av ett 

belöningssystem. Huruvida alla medarbetare ska omfattas på samma sätt diskuteras 

i följande avsnitt. 

 

7.2.1 Grupp eller individbaserad belöning  

Under omständigheter där närheten till kunden och samarbete är viktigt, vilket är 

fallet för Granngården, är gruppbaserad belöning enligt Flannery et al (1996) 

lämplig. Gruppbaserad belöning främjar tillägnandet av nya färdigheter och 

kompetensutveckling vilket underlättar arbetsrotation och samarbete. Hopwood 

(1974) menar att när det är svårt att särskilja enskilda individers prestationer går 

det oftast inte att införa ett effektivt belöningssystem grundat på individuella 

prestationer. Hopwood (1974) menar dessutom att även om det gick att mäta den 
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enskildes prestationer på ett tillfredsställande sätt är det inte självklart att det är det 

mest fördelaktiga. Att mäta individens prestationer kan bli kostsamt eftersom det 

då krävs ett komplext mätverktyg och dessutom kan skapa skadlig konkurrens. 

 

De flesta respondenter, såväl butikschefer som säljare, ansåg att ett 

belöningssystem på gruppbasis var att föredra framför individbasis och att detta 

även var det mest rättvisa. De främsta argumenten som fördes fram var att alla i en 

butik arbetar som en grupp samt att det skulle upplevas som mest rättvist. 

Verksamheten är decentraliserad och uppbyggd kring tydliga gruppavgränsningar 

beroende på butikstillhörighet. Lawler (1992), som generellt förespråkar 

individbaserad belöning framför gruppbaserad, har dock vissa reservationer, ifall 

samarbetet inom gruppen är stort, bör gruppbaserad bonus förekomma. Hopwood 

(1974) som, till skillnad från Lawler (1992), överlag förespråkar gruppbaserad 

belöning menar att denna typ är lämplig då behovet av att premiera samarbete 

inom en grupp är stort. Vidare poängterar Hopwood (1974) det praktiska i att det 

ofta är enklare att mäta en hel grupps prestationer jämfört med att bryta ner 

kopplingen mellan prestation och belöning till individnivå.  

 

White och Druker (2000) menar att individbaserad belöning kan motverka 

individer att samarbeta trots att det ligger i företagets intresse att medarbetarna 

samarbetar. Det beskrivs även som svårt att kunna härleda individuella 

arbetsinsatser på ett sätt som upplevs socialt accepterat. Vidare påtalas av några 

respondenter att en individs arbetsinsats inte alltid står i proportion till exempelvis 

försäljningsvolym och marginal beroende på att olika ansvarsområden innehåller 

olika produkter. Ett försäljningsområde kan bestå av lättsålda produkter med stora 

marginaler medan andra kräver mycket tid och ger dålig lönsamhet. Problem kan 

uppstå då flera varugrupper är säsongsberoende och sannolikheten är stor att en 
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eventuell utdelning ändå skulle följa dessa variationer och därmed inte spegla 

prestationen. Även ovanstående talar för ett gruppbaserat belöningssystem på 

Granngården.  

 

Enligt vår undersökning verkar trivseln på Granngården vara stor. Enligt Deci 

(1971) i Steers & Porter (1983) går det inte att stärka den totala 

arbetstillfredsställelsen genom yttre belöningar. Nyss nämnda motiveras med att 

ekonomiska belöningar kan verka kreativitetshämmande eftersom individerna 

upplever belöningssystemet som kontrollerande och som ett uttryck för att 

arbetsgivaren inte annars litar på att arbetet utförs på ett önskvärt sätt. Deci menar 

att den totala arbetstillfredsställelsen under sådana omständigheter reduceras. Om 

vi utgår ifrån att Decis resonemang till viss del stämmer på åtminstone några 

individer borde ett gruppbaserat belöningssystem medföra mindre risker att 

arbetstillfredsställelsen reduceras, jämfört med ett individbaserat. Detta antagande 

grundar vi på att ett individbaserat belöningssystem är fokuserat på att mäta och 

kontrollera samt belöna individerna en och en och upplevs nog mer personligt än 

ett gruppbaserat.  Ett gruppbaserat system verkar på en mer övergripande nivå, 

vilket med Decis resonemang borde väga för gruppbaserad belöning på 

Granngården. 

 

Fördelen med ett individbaserat belöningssystem gentemot ett gruppbaserat är att 

det ger bättre förutsättningar att skapa en tydligare koppling mellan en individs 

prestation och dennes belöning än vad ett gruppbaserat gör, vilket enligt 

exempelvis Lawler (1990), är betydelsefullt för att ett belöningssystem ska bli 

ändamålsenligt. Ett belöningssystem verkar dock ytterst för att skapa en 

ekonomiskt mer fördelaktig situation för företaget än innan systemets införande 
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(Svensson, 2001). Innebär frambringande av högpresterande individer att andra 

presterar sämre anser vi att det många gånger kan ha uppstått en ofördelaktig 

situation. Med tanke på att en butiks verksamhet och framgång i stor utsträckning 

är beroende av att medarbetarna samarbetar, grupperna är tydligt avgränsade och 

att medarbetarna själva vill ha ett gruppbaserat belöningssystem, anser vi att ett 

gruppbaserat belöningssystem är att föredra framför ett individbaserat på 

Granngården.  

 

7.2.2 Differentierat eller sammanhållet 

På Granngården finns två huvudsakliga befattningar, butikschef och säljare. På 

vissa butiker finns även ställföreträdande butikschef och lagerarbetare. Säljarna har 

egna huvudansvarsområden och dessa olika områden kan ha olika status. Lawler 

(2000) förespråkar överlag befattningsrelaterade belöningssystem vilket 

exempelvis motiveras med att befattningsrelaterade belöningssystem skapar 

incitament hos medarbetarna att vidareutbilda sig och prestera bra i syfte att kunna 

bli befordrade men även att det underlättar nyrekrytering. Som tidigare påtalats 

förutsätter införandet av befattningsrelaterade belöningssystem att det går att 

fastställa innehållet i varje befattning, samt mäta huruvida medarbetarna besitter de 

egenskaper och färdigheter som respektive befattning kräver (Hume, 1995).  

 

På Granngården är det vanligt förekommande att medarbetare hjälper varandra 

över områdesgränserna, hjälp som ofta utförs informellt. Skulle det då gå att 

differentiera säljarna? Vi tror inte det av främst två skäl. För det första skulle det 

kräva ett komplext belöningssystem med omfattande mätning och en stor lokal 

anpassning för att kunna fastställa om medarbetarna besitter de egenskaper och 

färdigheter som respektive befattning kräver. För det andra nämnde ingen av 
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studiens respondenter att differentiering av säljare efter huvudansvarsområden var 

önskvärt eller är rättvist.  

 

Hume (1995) menar att med ökad storlek på företaget bör allt större hänsyn tas till 

att organisationen har fler befattningskategorier och till extern rättvisa. För att 

utveckla föregående resonemang, kan nämnas att eftersom det förekommer stora 

lokala variationer i butikers sortiment och i antalet anställda, kan innebörden av att 

vara säljare av en viss vara variera kraftigt. Det som uppfattas som högstatus på en 

ort, kan uppfattas som lågstatus på en annan ort och det som är lättsålt på en ort 

kan vara svårsålt på en annan ort. Vidare finns det inte en tydlig uppdelning av 

säljarna efter huvudansvarsområden i alla butiker. Vi anser att det antagligen skulle 

vara komplicerat att gradera säljarna på ett sätt som vinner bred social acceptans 

eftersom innehållet i de olika säljarbefattningarna har för olikartat innehåll. Alltså 

bör inte differentiering mellan säljare göras. 

 

Vad gäller möjligheter till differentiering mellan säljare och butikschef verkar de 

vara större än fallet är mellan säljare och säljare. Flertalet respondenter, både 

butikschefer och säljare, menade att det var rimligt att butikschefens belöning var 

större än säljarnas. Bland butikscheferna var andelen för denna typ av 

differentiering större än andelen hos säljarna. Det kanske till viss del kan förklaras 

med Perssons (1994) uttalande om att egenintresset kan styra åsikter. Oavsett 

egenintressets inverkan på medarbetarnas åsikter är det en viktig del i vad som 

upplevs socialt accepterat. Finns det då några argument för differentiering av 

säljare och butikschefer förutom att det verkar finnas viss social acceptans för det? 

Lawler och Ledford (1987) menar att det generellt är lättare att utvärdera innehållet 

i de befattningar som finns på företaget, än att utvärdera alla medarbetares olika 
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prestationer, vilket av praktiska skäl talar för differentiering mellan säljare och 

butikschefer på Granngården.  

 

Lawler (2000) menar att befattningsrelaterad belöning innebär att en individ ges 

ersättning motsvarande dennes marknadsvärde. Antagligen skulle Granngårdens 

möjligheter att rekrytera nya chefer både externt och internt bli större med ett 

differentierat belöningssystem som större i större utsträckning än ett odifferentierat 

svarar mot marknadsvärdet. Lawler (2000) för fram ytterligare argument för 

differentierade belöningssystem. Han menar att företag som mestadels fokuserar på 

intern rättvisa i princip kan vara säkra på att de främsta medarbetarna söker sig 

iväg till konkurrenter som erbjuder marknadspriser på samma gång som mindre 

lämpade medarbetare, med lågt externt marknadsvärde, blir starkt motiverade att 

stanna. Att nyss nämnda inträffar borde inte vara någon större risk för Granngården 

med tanke på organisations låga personalomsättning. Flertalet respondenter är 

medvetna om att deras lön inte ligger på en marknadsmässig nivå. 

 

Det går dock att resa frågetecken kring om en butikschefs arbetsinsatser utöver det 

avtalade är värda större belöningar än en säljares arbetsinsatser utöver det avtalade. 

Om en butikschef behöver större belöning än en säljare för extra arbetsinsatser är 

svaret på frågan ja. Vi tror visserligen inte att vi kan besvara den frågan utan har i 

avsnittets diskussion begränsat oss till det som talar för differentiering mellan 

säljare och butikschef. Butikschefen har större ansvar och därigenom större 

möjligheter att påverka en butiks lönsamhet. Butikschefens extra arbetsinsatser blir 

därigenom ytterst centrala, har större effekter på slutresultatet och borde av den 

anledningen belönas mer än en säljares extra insatser. Wilson (2001) anser att olika 

nivåer i en organisation bör ha varierande andel av sin lön i form av belöning. 

Vidare menar Wilson (2001) att höga hierarkiska nivåer bör ha större andel av sin 
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totala ekonomiska behållning i form av rörlig belöning och att låga hierarkiska 

nivåer bör ha större andel fast lön. Det motiveras med att personer högre upp i 

hierarkin på ett övergripande sätt påverkar företagets resultat med sina prestationer.  

Värt att tänka på är ifall en butikschef inte besitter de kunskaper som befattningen 

kräver i ett befattningsrelaterat belöningssystem, så belönar inte systemet de 

prestationer som det har för avsikt att belöna. Eftersom det är svårt att på ett 

enhetligt sätt fastställa innebörden av varje befattning på Granngården borde dock 

viss försiktighet intas vid tillämpandet av differentiering efter befattning. 

Försiktighet kan symboliseras genom en relativt liten styrka på belöningssystemet 

genom exempelvis små belöningar och liten andel belöning i förhållande till den 

fasta lönen.  

 

7.2.3 Mål, mätning och belöning 

Ett mål ska vara rimligt att uppnå, enkelt att förstå och kunna utvärderas till en 

rimlig kostnad (Wilson, 1995). Det går även att tillägga att det ska vara socialt 

accepterat (Persson, 1994). Om en av grundförutsättningarna är att social acceptans 

ska uppnås, måste i första hand hänsyn tas till vad medarbetarna tycker. Som ett 

andra steg ska det som är socialt accepterat även kunna försvaras ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Ingen respondent ansåg att det borde finnas specifika mål för enskilda 

individer. Däremot tyckte merparten att gruppmål borde förekomma. I 

Granngårdens fall kan gruppmål göras konkreta och lätt avgränsade från övrig 

verksamhet då en butik kan ses som en grupp med eget lönsamhetsansvar och 

tydlig geografisk avgränsning. Däremot gick respondenternas åsikter isär om det 

ska finnas mål uppsatta för flera butiker gemensamt, det vill säga för en region, 

eller på koncernnivå, det vill säga för alla Granngårdens butiker, alternativt en 

avvägning mellan flera alternativ. Om en del av belöningssystemet skall vara 
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beroende av organisationens resultat kan detta göra att de butiker som går bra 

hjälper butiker som går mindre bra vilket kan resultera i att en butik kan få 

utdelning genom systemet trots att butiken inte går med vinst. Detta upplevdes som 

orättvist av vissa men som rättvist av andra.  

 

Vi anser liksom Svensson (2001) och Hume (1995) att det är viktigt att se till hela 

organisationen vid framtagandet av ett belöningssystem. Det kan alltså vara en god 

idé att åtminstone låta en del vara beroende av helhetens, koncernens, resultat. 

Detta gör det också lättare att upprätthålla en kontinuitet i bevakningen och 

uppdateringen av systemet som är nödvändig för att det inte skall bli slentrian och 

förlora sin effekt. Med en kombinationslösning, koncernens resultat och en butiks 

resultat, skulle alla få utdelning om hela koncernen gick bra, även om den egna 

butiken drogs med ekonomiska problem. Det poängterades nämligen av många 

respondenter att butikerna har väldigt olika förutsättningar för att lyckas. Både 

konkurrenssituation, butikens placering samt upptagningsområde spelar en 

avgörande roll för butikens resultat. Även antalet anställda varierar kraftigt. 

 

Genom att införa mål som mäts på övergripande nivåer ökar generellt incitament 

till samarbete mellan olika enheter och grupper (Lawler, 1992). Att uppmuntra 

regionsöverskridande samarbete skulle främja fusionsarbetet genom att alla får ett 

nytt och gemensamt mål. Inom Granngården finns idag ett brett stöd för fusionen. 

Däremot finns visst motstånd mot att omfördela ekonomiska resurser från 

lönsamma butiker till olönsamma butiker. Denna ovilja tenderar att växa med 

avståndet från den egna butiken till den butik som behöver stöd. Detsamma gäller 

fördelning av ekonomiskt överskott i form av belöningar till enskilda grupper. Med 

hänsyn till att ledningen har för avsikt att underlätta fusionsarbetet med ett 

belöningssystem bör åtminstone någon del av belöningen vara beroende av 
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koncernens samlade prestationer. Vi anser att åtminstone en partiell koppling till 

helhetens prestationer är att föredra framför att basera belöningen helt på enskilda 

butikers prestationer.  

 

I föregående kapitel skrev vi att en lösning på problematiken som följer med 

heterogena organisationer kan vara att införa flera olika belöningssystem inom 

ramen för ett belöningssystem. Granngården genomgår i dagsläget ett 

fusionsarbete och lägger stor vikt vid att föra ut nya strategier och främja 

samarbetet mellan olika enheter. Vi menar att ett belöningssystem har större 

möjligheter att på ett tydligt sätt föra ut den nya strategin än om flera 

belöningssystem infördes. Vidare kan införandet av flera belöningssystem 

samtidigt bli kostsamt och ge upphov till att några regioner/butiker upplever att 

deras system är mer orättvist än andra regioners/butikers.  

 

Hopwood (1974) förespråkar att belöningssystem ska kopplas samman med budget 

och budgetavvikelse. Vi finner detta lämpligt även för Granngårdens del. 

Alternativet kan vara att basera belöning på kostnadsbesparing (gainsharing), vinst, 

omsättning, vinstmarginaler eller mer subjektiva mått. Alternativen beaktar dock 

inte grundförutsättningarna för uppkomsten av måtten och svarar inte alltid mot 

extra arbetsinsatser. En butik kan åstadkomma stora vinster år efter år, utan att 

medarbetarna i den butiken för den sakens skull presterat bra eller utöver det 

avtalade. Omsättning speglar sällan lönsamhet, vilket vinstmarginal gör. 

Vinstmarginal speglar däremot inte nödvändigtvis arbetsinsats. Med en utvärdering 

efter budget går det att nå den i belöningssammanhang eftersträvansvärda 

kopplingen mellan extra arbetsinsats och belöning. Butiker kan intitalt ha 

lönsamhetsproblem i samband med en nyinvestering. Genom utvärdering efter 

budget skapas förutsättningen att väga kortsiktighet mot långsiktighet. Det 
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förutsätter dock att budgeten väger in varje butiks specifika förhållanden och 

förutsättningar genom att ledning och butiksrepresentanter tillsammans fastställer 

en rimlig budget. För Granngårdens del anser vi att Hopwoods (1974) 

vinstmedvetna budgetstil är att föredra. De övriga två budgetstilarna Hopwood 

(1974) för fram medför risker att kvalitativt bra arbetsinsatser inte ger avtryck i 

resultatet och därmed inte belönas eller tvärtom att allt för lite vikt ges åt 

ekonomiska faktorer. 

 

Enligt befintliga teorier ska en belöning utfalla med intervall som tydliggör 

kopplingen till prestationen. Respondenternas åsikter kring lämpliga intervall för 

belöningens utfall varierade från utfall varje månad till utfall en gång per år. 

Oavsett intervall bör storleken av varje belöning vara av betydelse för mottagaren. 

Om vi återgår till det resonemang om risk som fördes i föregående kapitel borde 

belöningarnas storlek samt relativa andel av den totala lönen vara liten. Som en 

följd därav bör intervallen vara stora för att kunna erbjuda en meningsfull storlek 

på belöningen.  

 

Slutligen vill vi, i enlighet med diskussionen i kapitel sex, poängtera att med tanke 

på att Granngården är en heterogen organisation är det av stor vikt att det kommer 

att ske täta uppföljningar av ett framtida belöningssystem. Täta uppföljningar anser 

vi vara av stor vikt eftersom det finns många osäkerhetsfaktorer rörande 

utformningen av ett belöningssystem på Granngården. 
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7.3 Normativa rekommendationer för 
Granngården 
För att ett belöningssystem inom Granngården skall ha avsedd effekt 

rekommenderar vi att följande punkter tas i beaktande vid utformningen av 

systemet: 

•  Ett enhetligt belöningssystem för hela koncernen är att föredra framför flera 

olika.  

•  Belöningssystemet bör baseras på gruppnivå. 

•  Belöningssystemet bör differentieras mellan säljare och butikschefer. 

•  Belöningarnas storlek bör baseras dels på butikens och koncernens prestationer  

samt utgöra en relativ liten andel av den totala lönen. Vidare bör 

utbetalningarna inte ske med täta intervall. 
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Intervju med Owe Selin, försäljningschef, Granngården AB. Uppsala, 
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          Bilaga 1 
Forskningskontrakt 
 
Syfte 
Vår avsikt med denna studie är att i samband med vår magisteruppsats studera hur en 
organisation som nyligen genomgått en organisationsförändring i form av 
sammanslagningar kan använda ett belöningssystem som en del i företagsstyrningen 
för att den nya organisationen ska uppnå sina nya mål. Fokus för studien kommer att 
vara intervjuer med medarbetare inom Granngården. Studien kommer att 
sammanfattas i en rapport som i slutet av januari kommer att presenteras både vid 
Linköpings Universitet och på Granngården. 
 
Metod 
En intervjuguide med halvstrukturerade frågor kommer att användas. Vid intervjun 
har vi önskemål om att använda bandspelare och hoppas att Du godkänner detta. Att 
intervjun bandas underlättar för oss vid sammanställningen genom att anteckningar 
inte genomgående behöver göras under intervjun.  
 
Våra skyldigheter 
Vi vill särskilt betona att det i undersökningen inte är meningen att studera enskilda 
individer. Med hänsyn till detta förbinder vi oss att inte namnge eller peka ut vem 
som har sagt vad. Citat kommer att användas i rapporten och vi kommer då vara 
mycket noggranna med att det ej kommer att vara möjligt att härleda citat till 
enskilda personer. Dina svar kommer därmed att behandlas konfidentiellt. 
Bandinspelningarna från intervjuerna kommer endast att användas för att kunna 
sammanställa resultatet till rapporten. Endast vi kommer att ha tillgång till 
intervjumaterialet. 
 
Jag har tagit del av ovanstående forskningskontrakt: 
 
 
_______________________________ 
Namn  Ort, datum 
 
 
Vi åtar oss att arbeta enligt ovanstående forskningskontrakt: 
 
 
_________________________________    _______________________________ 
Namn  Ort, datum    Namn  Ort, datum 
 
 
Om frågor eller funderingar dyker upp efter intervjutillfället, vänligen kontakta oss: 
 
Anders Hansson    Johan Redbark 
tel: 013-14 45 03, 070 443 88 23  tel: 013-14 82 42, 070 694 79 70 
e-post: andha581@student.liu.se  e-post: johre059@student.liu.se 



 

          Bilaga 2 
Intervjuguide Granngården, Butikschef, HT 2002 
 
- Butikschefens bakgrund  

utbildning, antal år i organisationen, arbetsuppgifter, befogenheter, vanlig 
arbetsdag. 

 
- Om butiken specifikt  

Konsumentinriktad eller MO-butik, stor eller liten butik, hur mycket köps 
centralt respektiv lokalt samt möjlighet att påverka detta, butikens kritiska 
framgångsfaktorer, befattningar, yrkeskategorier, löner/skillnader, 
konkurrenssituation, lönsamhet.  

 
- Hur stor andel av försäljningen går till medlemmar?  

Hur stor del av inköpen görs av medlemmarna? Ökar eller minskar andelen 
inköp från medlemmarna? 

 
- Upplevelser och tankar kring fusionen.  

Hur såg det ut innan? Vilket “område” tillhörde de innan? Bra dåligt med 
fusionen, bättre/sämre, kommer det att bli bra? 

 
- Hur mycket kontakt med andra butiker, närliggande och hela regionen. 
 
- Känner Butikschefen till NKI, NPI, BSC. 
 
- Anser Butikschefen att butiken har stor nytta (använder i stor utsträckning) av de 
tjänster som erbjuds från centralt håll. I vilken utsträckning påverkar den centrala 
nivån granngårdens resultat samt butikens resultat? 
 
- Har butiken haft Belöningssystem tidigare  

Upplevelser av det gamla systemet, hur det fungerade 
 Visste ni vad som skulle göra för att nå målet 
 Var belöningen tillräckligt stor, värt besväret 
 Var målet satt till en lagom nivå 
 Var systemet tydligt? Kan folk koppla ihop de de gör med den bonus de får? 

Timing, tillräckligt ofta 
 
- Om inte: 

Hur vill du att ett belöningsystem skall se ut (individuellt/kollektivt, 
butiksnivå/centralt) 
Om det införs ett belöningssystem här, vilket beteende hos dig och dina 
medarbetare vill att det skall stärka och eller uppmuntra? 

 
- Koppling strategi (vetskap om strategi, vad som påverkar dem  
 
- Vad skulle kunna göras för att det skulle gå bättre för granngården som helhet samt 

för den egna butik? 



 

          Bilaga 3  
Intervjuguide Granngården, Säljare, HT 2002 
 
- Säljarens bakgrund  

Utbildning, antal år, arbetsuppgifter, befogenheter.  
 
- Upplevelser och tankar kring fusionen.  

Hur såg det ut innan? Vilket “område” tillhörde de innan? Bra dåligt med 
fusionen, bättre/sämre, kommer det att bli bra? 

 
- Känner säljaren till NKI, NPI, BSC 
 
- Hur stor andel av försäljningen går till medlemmar?  

Hur stor del av inköpen görs av medlemmarna? Ökar eller minskar andelen 
inköp från medlemmarna? 

 
- Har ni haft ett Belöningssystem tidigare? 
 Visste ni vad som skulle göra för att nå målet 
 Var belöningen tillräckligt stor, värt besväret 
 Var målet satt till en lagom nivå 
 
Var systemet tydligt? Kan folk koppla ihop de de gör med den bonus de får, 
orsak/verkan 
 Timing, tillräckligt ofta 
 
- Om inte: 

Hur vill du att ett belöningsystem skall se ut (individuellt/kollektivt, 
butiksnivå/centralt) 
Om det införs ett belöningssystem här, vilket beteende hos dig och dina 
medarbetare vill att det skall stärka och eller uppmuntra? 

 
- Koppling strategi (vetskap om strategi, vad som påverkar dem)  
 
- Vad skulle kunna göras för att det skulle gå bättre för granngården som helhet samt 

för denna egen butik? 
 
- Benägenhet att stanna i organisationen? Lön som motivationsfaktor? 
 
 
 


