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Sammanfattning 

Titel: Strategins påverkan på belöningssystemets utformning – En kvalitativ studie av svenska 
inredningsföretag 

Title: The strategy´s impact on the design of the reward system – A qualitative study of Swedish 
Interior design companies 

Författare: Linda Hagelin och Anne Sjögren 

Handledare: Mattias Johansson 

Bakgrund: För att företag ska bli effektiva och framgångsrika har det kommit att bli en 

förutsättning att det finns en tydlig och välformulerad strategi. Strategin ska vara tillämpbar och 

implementerad i organisationen och det är viktigt att den är förstålig och påverkbar hos de anställda. 

Trots detta misslyckas flertalet företag med att kommunicera ut sina strategiska mål men dock har 

det visats sig att det går att styra de anställda genom att tillämpa ett effektfullt belöningssystem. Det 

problematiska ligger i att få strategierna och belöningssystemet att samspela med varandra samt att 

belöna de anställda efter rätt beteende.  

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur valt belöningssystem påverkas av företagets givna 

strategi.  Vidare syftar studien till att undersöka huruvida fallföretagen inom inredningsbranschen 

använder sig av ett effektivt belöningssystem för att motivera de anställda på den operativa nivån.  

Metod: Uppsatsen är en deduktiv studie och för att svara på studiens syfte har en kvalitativ ansats 

valts. Vidare bygger uppsatsen på en fallstudie där sammanlagt sex semistrukturerade intervjuer 

genomförts i tre svenska inredningsföretag. 

Resultat: Resultatet visar att de utvalda företagen tagit hänsyn till de teoretiska aspekterna vid 

utformningen av ett effektivt belöningssystem. Det som främst präglar belöningssystemets 

utformning är företagens ambitioner att växa utefter tillväxtstrategin. Däremot är det inte lika 

framträdande huruvida konkurrensstrategierna präglar hur företagens belöningssystem är 

konstruerade. Dock anses de kvantitativa försäljningsmåtten vara av en subjektiv karaktär varför 

belöningarna till viss del följer en differentieringsstrategi. Vidare visar resultatet svårigheter med att 

koppla monetära och icke monetära belöningarna samt huruvida belöningarna bör vara av en 

individuell eller gruppbaserad karaktär utefter respektive strategi.   

Nyckelord: Strategi, belöning, belöningssystem, motivation och inredningsbransch  

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
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1 Inledning 
 

Inledningskapitlet syftar till att introducera läsaren i en bakgrund av det studerade ämnet och den 

problematisering det präglas av. Bakgrunden och problematiseringen mynnar därefter ut i ett syfte 

och ett antal frågeställningar.  

 

1.1 Bakgrund  

Från 1960 talet fram till idag har strategisk planering kommit att få en allt mer betydande och aktuell 

roll inom organisationer. Strategisk planering introducerades med syfte att ta fram prognoser och 

framtidsbedömningar samt att utforma långsiktiga mål för verksamheter. Tekniken att sätta upp 

strategiska riktlinjer har förändrats i takt med att samhället blivit mer decentraliserat och beslut och 

planering flyttats ut i organisationerna. Begreppet strategi har gått från att innebära hur målen ska 

uppnås till att få en bredare definition med begrepp som konkurrensfördelar, resursfördelar och 

kompetensfördelar (Bengtsson och Skärvad, 2008).  

För att företag ska bli effektiva och framgångsrika på marknaden krävs tydliga och välformulerade 

strategier. Strategin ska vara tillämpbar i organisationen och det är viktigt att de anställda är 

medvetna om på vilket sätt de kan påverka och arbeta efter företagets riktlinjer (Karlöf, 2002). 

Kunskap har blivit en allt viktigare resurs och den strategiska planeringen i ett företag är inte längre 

en angelägenhet enbart för chefer på ledningsnivå. Den strategiska planeringen är numera viktig på 

alla nivåer och enheter vilket innebär att de anställda spelar en stor roll för denna form av planering.  

För att företag ska lyckas genomföra sina strategier inom organisationen krävs det gynnsamma 

förhållanden som nödvändig kompetens, god kommunikation och framför allt att strategierna är 

väletablerade hos medarbetarna (Karlöf, 2005). Många företag misslyckas med att kommunicera sina 

strategiska mål och den främsta anledningen är att strategierna inte är tillräckligt förstådda av 

medarbetarna. Ett vanligt problem vid utformning av belöningssystem är att de anställda blir felaktigt 

belönade på basis av sitt operativa ansvarsområde. Enligt Samuelson (2008) går det dock inte att 

styra människor att utföra en prestation utan tydliga instruktioner. Alla individer styrs efter olika 

behov och vilka dessa är beror på vad den enskilde individen lägger störst vikt vid. Det kan 

exempelvis vara status eller viljan att förverkliga sig själv.  
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Vidare menar Samuelson (2008) att flertalet studier visat att oavsett vilka behov en individ har går 

det att påverka och styra dem genom olika belöningssystem. Syftet med att använda ett 

belöningssystem är att få medarbetarna att arbeta efter företagets strategiska mål och riktlinjer. För 

att belöningssystemet ska blir effektivt är det av största vikt att belöningarna uppfattas som 

motiverande och meningsfulla för de anställda. 

Att bygga relationer med kunden har fått en ökad betydelse inom detaljhandeln och ses som en 

strategisk nödvändighet i dagens intensivt konkurrensutsatta marknad där de anställda ses som 

företagets ansikte utåt (Reynolds och Beatty, 1999). Anställda som lyckas bygga en bra relation med 

kunden skapar kundnöjdhet och en tillfredsställelse mellan kunden och säljaren, vilket samtidigt 

leder till tillfredställelse med företaget, lojalitet till säljaren och ett gott rykte. Genom motiverade 

och engagerade medarbetare kan en långsiktig relation byggas upp med kunden, vilket är till fördel 

för företaget. Det är därför av största vikt att attrahera de anställda till att se långsiktigt på sin tid i 

företaget varför många företag använder någon form av belöningssystem. Ett belöningssystem kan 

definieras på flera sätt och betydelsen kan variera mellan organisationer. Belöningssystemet är unikt 

och beroende på hur organisationen är utformad (Reynolds och Beatty, 1999).   

Inom företag är det viktigt att strategier och belöningssystem samspelar med varandra för att 

informera och påminna de anställda om vilka strategier som är utformade och även motivera till att 

uppnå organisationsmålen (Merchant och Van der Stede, 2007). Om de anställda inte är medvetna 

om vilka strategier företag har kan det vara svårt för dem att förstå innebörden av resultatet de 

presterar genom att utföra olika arbetsuppgifter. Vidare kan det vara svårt att belöna medarbetare 

efter ett långsiktigt strategiarbete och i ett flertal fall kan det även vara så att fel personer belönas 

för ett utfört arbete (Karlöf, 2005).  

 

1.2  Problemformulering 

Med en arbetskraft som är motiverad att arbeta i riktning mot företagets mål förstärks sannolikheten 

för en organisatorisk framgång (McKenna och Beech, 2008). Att främja en motiverad arbetskraft är 

idag en central del av Human Resource Management, HRM, där god kännedom om vad som driver 

motivation är en nödvändighet för utformandet av ett effektivt belöningssystem. Att utforma ett 

belöningssystem är dock en komplicerad fråga att ta ställning till då det finns en uppsjö av faktorer 

som spelar in, exempelvis vilken bransch företaget befinner sig i, hur den aktuella situationen ser ut 

samt vilka specifika behov som föreligger.  
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Belöningar och olika belöningssystem på chefnivå har under det senaste årtiondet fått allt större 

uppmärksamhet på arbetsplatser och i media (Arvidsson, 2008), men hur ser det ut på den operativa 

nivån? Detta är ett område som inte uppmärksammats i samma utsträckning, vilket gör det 

intressant att studera belöningssystemens utformning på denna nivå. Att motivera de anställda på 

den operativa nivån är enligt Levy och Weitz (1992) en viktig men även frustrerande uppgift. 

Eftersom medarbetare har olika kunskaper och erfarenheter vilket gör det svårt att ha ett 

belöningssystem som är anpassat efter allas behov. Vidare betonar Arvidsson (2008) att det inte finns 

något optimalt belöningssystem utan det är förutsättningar inom organisationen som avgör själva 

utformandet. Belöningssystemet ska motivera de anställda att arbeta efter företagets uppsatta mål 

och styras mot att förbättra företagets produktivitet, kvalité och effektivitet. Enligt Arvidsson (2008) 

har tidigare studier visat att det kan vara svårt att se hur storleken på ersättningar och olika 

belöningar till anställda samverkar i relation till vilket resultat företaget uppnår. Trots de problem det 

innebär att koppla ett företags belöningssystem till strategin är det enligt flertalet författare viktigt 

att kopplingen görs för att motivera och behålla medarbetarna inom organisationen (Bengtsson och 

Skärvard, 2004, Roos et al, 2004 och Thompson och Strickland, 2001). Däremot är det få författare 

som i teorin lyckas koppla samman belöningssystem efter olika strategiska inriktningar.  

Inom en och samma bransch finns ett flertal olika företag som konkurrerar och varje enskilt företag 

har sin specifika strategi för att lyckas hålla sig konkurrenskraftig på marknaden. Ett företags strategi 

bryts oftast ner i aktiviteter som är nödvändiga för att uppnå den valda strategin och inom aktiviteter 

sätts olika mål upp (Roos et al, 2004). För att få de anställda att arbeta i rätt riktning efter strategiska 

mål används motivation i form av olika belöningssystem. Det kan vara problematiskt att bryta ner 

strategin till operativa mål och handlingsplaner och problemet ligger i att hitta mått som är 

strategiskt riktiga samt motiverande för de anställda. Problem med att få företagets belöningssystem 

att ligga i linje med företagets strategi är svårigheter med att kontrollera och följa upp mått baserade 

på strategin. Därför läggs inte någon större vikt på strategin som styrinstrument (Bengtsson och 

Skärvard, 2004).  

Mot denna bakgrund fann vi det intressant att ur ett empiriskt perspektiv undersöka hur 

belöningssystem utformas för att motivera de anställda att arbeta i riktning med vald strategi. 

Intresset ligger främst i att studera huruvida sättet att motivera och belöna de anställda på den 

operativa nivån skiljer sig åt inom en och samma bransch.  
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1.3  Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur valt belöningssystem påverkas av företagets givna strategi.  

Vidare syftar studien till att undersöka huruvida fallföretagen inom inredningsbranschen använder 

sig av ett effektivt belöningssystem för att motivera de anställda på den operativa nivån.  

 

1.4  Frågeställning 

För att svara på studiens syfte har följande frågeställningar konstruerats: 

 Vilken övergripande strategi använder sig fallföretagen av? 

 Hur har fallföretagen utformat sina belöningssystem på den operativa nivån? 

 På vilket sätt påverkar fallföretagets övergripande strategi sättet att motivera och belöna de 

anställda på den operativa nivån? 

 

1.5  Kunskapsbidrag  

Studiens kunskapsbidrag är att lyfta fram problematiseringen kring relationen mellan den 

övergripande strategin och det operativa belöningssystemet förekommer inom företag. Vidare kan 

studiens resultat vara tänkvärt för den allmänna diskussionen om hur ett företag bör utforma ett 

belöningssystem på den operativa nivån i linje med företagets övergripande strategi och mål. 

 

1.6  Avgränsningar 

Studien avgränsas till att undersöka hur utvalda företag inom detaljhandeln, vidare ner i 

inredningsbranschen, i Linköping/Norrköpingsregionen får de anställda att via belöningssystem 

arbeta utefter företagets givna strategier. Inredningsbranschen är en bransch som under det senaste 

årtiondet expanderat på den svenska marknaden genom en ökad konsumtion av 

heminredningsartiklar (Modeochdesign). Då det enligt vår kunskap inte gjorts någon liknande studie i 

den utvalda regionen och bransch fann vi det intressant att studera denna närmare. Vidare avgränsas 

studien till att studera vilka belöningssystem som företagen använder sig av och inte huruvida de valt 

rätt strategi. Strategin kommer därför att ses som given i studien för att kunna undersöka i vilken 

utsträckning den påverkar utformningen av belöningssystem.  
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Val av respondenter avgränsar studien ytterligare genom att endast ansvariga för belöningssystemets 

utformning valts att intervjuas. Därav kommer studien inte spegla de anställdas perspektiv på den 

operativa nivån utan enbart de ansvarigas avsikt med belöningssystemets.  
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2 Metod 
 

Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren en djupare förståelse för studiens utformning. I detta 

kapitel presenteras vår kunskapssyn samt studiens tillvägagångssätt. Vidare diskuteras val av 

forskaransats följt av olika kriterier för att stärka studiens trovärdighet. Slutligen följer en kritisk 

granskning över studiens källor.  

 

"Science is built up of facts, as a house is built of stones; but an accumulation of facts is no more a 
science than a heap of stones is a house" 

    Henri Poincarè1 (1905) 

Ny kunskap tillkommer ständigt vilket innebär att gårdagens teorier kan vara förkastade 

nästkommande dag. Nya teorier konstrueras vilket innebär att synen på kunskap och vetenskap är 

beroende av ett flertal olika faktorer. Synen på vetenskap präglas bland annat av samhällets syn och i 

vilken miljö forskaren befinner sig (Gustavsson, 2004).  Enligt Kuhn (2009) är vetenskapen under 

utveckling vilket innebär att ny kunskap läggs till befintlig kunskap, att förändring sker genom 

paradigmskiften, vetenskapliga revolutioner, som på så sätt för kunskapen vidare. Vetenskapen 

utvecklas via flera olika stadier och övergången från ett paradigm till ett annat blir verklighet via ett 

kvalitativt språng, vilket innebär att en ”omvändelse” sker till en annan syn på problemet genom att 

nya observationer, prövningar och logisk bevisföring görs. Vidare diskuterar Kuhn (2009) om den 

normala vetenskapen som inriktar sig på att klargöra de teorier och de fenomen som redan erbjuds 

av paradigmet. Den normala vetenskapen, och också här vi befinner oss, är ofta beläget inom ett 

paradigm. 

Vår ambition har varit att presentera en trovärdig studie och undvika misstolkningar och ett 

förvrängt resultat och därigenom behålla en hög grad av objektivitet. Dock är vi medvetna om att 

oavsett vilka val som görs är det naivt att studera verkligheten och tro att det går att vara helt 

objektiv utan att ha förutfattade meningar (Jacobsen, 2002).  Vi kommer i möjligaste mån att sträva 

efter att vara så objektiva som är rimligt i vår studie för att stärka trovärdigheten. Utifrån detta har 

ett antal medvetna val gjorts angående utformningen av studien hur datainsamlingen är genomförd. 

Vilka val som gjorts gällande studien kommer att redovisas i det löpande.  

                                                           
1
 Matematiker, fysiker och vetenskapsteoretiker vid Université de Paris i Frankrike.  
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2.1  Tillvägagångssätt 

Med stöd från förgående diskussion kring bakomliggande erfarenheter och kunskaper har vi valt att 

genomföra en deduktiv studie, där en teoretisk referensram ligger till grund för det insamlade 

datamaterialet. Det finns ett stort utbud av teoretiskt material kring belöningssystem och strategi 

vilket styrker valet av att tillämpa en deduktiv studie. Det har däremot inte gjorts något större antal 

undersökningar av kopplingen här emellan inom inredningsbranschen varför vi valt att utgå från den 

teoretiska referensramen och därefter tillämpa det empiriska underlaget. Alternativet är att utgå 

från ett induktivt angreppsätt där den generella skillnaden är att undersökningen istället utgår från 

det insamlade materialet och utifrån detta dra teoretiska slutsatser. Enligt Patton (1994) i Bryman 

och Bell (2007) finns det dock svårigheter med att strikt tillämpa ett karaktärssätt. Inslag av en 

induktiv karaktär kan i studien förekomma genom att vårt insamlade datamaterial ifrån intervjuerna 

kan komma påverka studiens utformning. Genom insamlande av information i bibliotekskatalog och i 

databaser fann vi relevant litteratur för ämnet att fördjupa oss i. Ett intresse för området och den 

generella komplexitet det präglas av ledde till valet att närmare studera hur motivation och belöning 

av anställda på den operativa nivån inom inredningsbranschen påverkas av företagets övergripande 

strategi. 

Oberoende vilket metodsätt uppsatsen utgår ifrån är det viktigt att tidigt definiera en frågeställning 

som antingen beskriver eller förklarar den utvalda situationen och därefter välja ett relevant område 

och ämne att studera (Bryman och Bell, 2007). Efter generaliserade frågeställningar och val av ett 

relevant ämne samlades nödvändigt datamaterial in i form av både primär- och sekundärdata. För att 

stödja informationen och stärka trovärdigheten i datamaterialet är det enligt Bryman och Bell (2007) 

av stor vikt att använda sig av både primär- och sekundärdata. Primärdata insamlades genom 

intervjuer i direkt anknytning till frågeställningen och sekundärdata i form av datamaterial från 

tidigare studier. Litteratur till stöd för problemställningen och referensramen hämtades från 

sökningar i databaser och bibliotekskataloger.  

 

2.1.1 Kvalitativ ansats    

För att svara på studiens syfte, huruvida fallföretagen inom inredningsbranschen använder sig av ett 

effektivt belöningssystem som motivation till de anställda på den operativa nivån samt undersöka 

hur valt belöningssystemen påverkas av företagets givna strategi, lämpar det sig väl med en kvalitativ 

ansats. Genom den öppenhet som ges vid en kvalitativ ansats nås de specifika och unika delarna hos 

respektive enhet samt en hög flexibilitet (Jacobsen, 2002). 
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Efter tolkning av det insamlade materialet från respektive företag ges enligt Bryman och Bell (2007) 

möjligheten att med en kvalitativ ansats gå tillbaka och specificera frågeställningarna och eventuellt 

samla in ytterligare information till studien efter att den empiriska delen är skriven. Därefter kan en 

lösning och ett resultat som sammanbinder hela studiens arbete uppnås. Följande bild illustrerar vår 

kvalitativa process:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen konstruktion baserad på Bryman och Bells (2007) beskrivning av de viktigaste 

stegen i en kvalitativ forskningsansats.  

 

Tidsaspekten har framförts som kritik mot användandet av en kvalitativ ansats, då ingående 

intervjuer ofta är tid- och resurskrävande varför endast ett fåtal respondenter ofta förekommer i 

dessa typer av studier (Jacobsen, 2002). Genom en kvalitativ forskningsansatts kan dock den bredd 

och generaliserbarhet som kan uppnås med en kvantitativ forskningsansatts gå förlorad. För att i 

högre grad kunna urskilja likheter och skillnader samt orsaker till detta ämnar studien använda en 

flerfallsutformning, dvs. att vi väljer att studera tre företag. Studien ämnar inte undersöka variabler 

som är väldefinierade och mätbara varför en kvantitativ ansats ej finnes lämplig (Jacobsen, 2002). 

 

5a. Specificering av frågeställningarna  

 

2. Välja relevanta områden och ämnen 

 

1. Generalisera frågeställningen 

 

5. Tolkning och analys av insamlat material 

 

5b. Insamling av vidare information   

 

3. Samla in relevant datamaterial för 
teoretisk referensram 

för  

för     

 

4. Samla in relevant datamaterial för 
empiriskt underlag 

 

6. Hitta lösningen och resultatet 
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Genom att vi i studien valt att tillämpa djupgående intervjuer av ett fåtal enheter tar studien vidare 

sin utgångspunkt i en intensiv utformning, vilket lämpar sig väl vid en kvalitativ ansats. Med en 

intensiv utformning fångas flertalet variabler upp men undersökningen sträcker sig endast mot en 

mindre mängd enheter (Jacobsen, 2002).  Syftet i vår studie är att få en djupare förståelse för de 

valda företagen och för det berörda området.  

Styrkan i en intensiv utformning är att den information som samlas in har ett djup och en nära 

koppling till det undersökta området, däremot medförs svårigheter till generalisering då studierna 

erhåller en hög grad av specialisering. Vidare ämnar studien att använda sig av en fallstudie för att 

stärka den intensiva utformningen med hjälp av kunskapen genom de djupgående intervjuerna. 

Syftet med en fallstudie är att ge underlag för forskningen genom empirisk data som sedan används 

för analys och tolkning. En fallstudie kan användas vid såväl kvantitativ som kvalitativ ansats, men 

tillämpas främst för den sistnämnda (Gummesson, 2004). En fallstudie är lämpligt då författarna 

avser beskriva hur situationen ser ut på en särskild plats, i vårt fall i de utvalda företagen 

(Gustavsson, 2004). Med andra ord lämpar sig en fallstudie bra då vi avsiktligt vill samla in relevant 

information för studien (Yin, 2003).  

 

2.1.2 Urval av företag  

För att svara på studiens syfte och kunna se likheter eller urskilja olikheter i utformningen av 

belöningssystem inom ramen för en given strategi kan antingen en heterogen grupp eller en 

homogen grupp studeras. Denna studie syftar till att undersöka tre företag inom 

inredningsbranschen, Nordik, Mio och EM, som verkar inom samma bransch på samma marknad 

(Nordik a, Mio a och EM a). Utifrån att företagen är verksamma inom samma bransch och marknad, 

har en liknande omsättning, liknande antal butiker och anställda är de utvalda företagen att se som 

en homogen grupp.   

Genom att undersöka en homogen grupp av företag är det vidare av intresse att studera om det finns 

några likheter eller olikheter i utformningen av ett eventuellt belöningssystem på den operativa 

nivån samt att studera hur belöningssystemet påverkas och samverkar med företagets övergripande 

strategi. Att välja företag efter ett specifikt syfte där företagen uppfyller vissa krav är vad Bryman och 

Bell (2007) benämner ändamålsenlig provtagning. 

Det är av betydelse att ha i åtanke att Mio och EM är två företag i en franchisekedja och därav har vi 

bara valt att studera Mio och EM utifrån perspektivet som enskilda företag inom koncernen.  
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Tabell 1: Egen konstruktur av studiens utvalda företag 

 

2.1.3 Intervju  

Human Resource Management har flera uppgifter inom ett företag, så som att nyrekrytera, utbilda, 

bedöma, distribuera och kompensera de anställda men även att motivera. Härutöver arbetar HRM 

med processer för information, samråd och förhandlingar med de anställda. Inom HRM anses 

människan vara den viktigaste resursen och en central del är att motivera företagets personal genom 

ett väl utarbetat belöningssystem (McKenna och Beech, 2008). Personer som behandlar nämnda 

frågor inom HRM valdes ut för intervju. Detta för att erhålla relevant och valid information för 

studiens syfte. Då intervjun berörde respektive respondents ämnesområde i den dagliga 

verksamheten bör svaren bygga på stor erfarenhet och områdeskunskap.  

Nordik är ett sedan fyra år tillbaka nystartat företag där VD, ägare och grundare, Stefan Östergårde, 

är ansvarig för personalfrågorna och väl insatt i företagets strategi varför vi ansåg honom lämplig att 

ge svar på våra frågor.  Vi är väl medvetna om riskerna med enbart en intervju, men på grund av 

begränsade resurser från företagets sida var endast en intervju möjlig. En personlig intervju med 

Stefan Östergårde ägde rum i Nordiks butik i Linköping och pågick i drygt 90 minuter. 

 

Företag Bransch Marknad/butik Omsättning Anställda Ägarstruktur 

Nordik Inredningsbranschen Linköping 
Norrköping 
Västerås 
Göteborg 

100 miljoner 45 Ägare; 
Stefan 
Östergård 
Richard 
Jacobsson 
Fredrik 
Jacobsson 

Mio Inredningsbranschen Linköping 
Norrköping 
Mjölby 

80 miljoner 32 Franchisebolag  
Mio koncernen 
Ägare;  
Anders Ohlsson 
Jonas Ohlsson 

EM Inredningsbranschen Linköping 
Norrköping 
Nyköping 

95 miljoner 32 Franchisebolag  
EM koncernen  
Ägare; 
Michael 
Sturehed 
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Mio är ett koncernföretag och drivs idag som en franchisekedja där butikerna har olika ägare. Vi har 

valt att inrikta oss på Linköpings och Norrköpingsregionen varför det föll sig naturligt att intervjua 

ägarna, Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson, då de själva är ansvariga för personalfrågorna och väl 

insatta i Mios strategi. För att förtydliga och bekräfta informationen från ägarna valde vi att 

komplettera deras empiriska bidrag med att även intervjua Gunilla Jardestig, HR-chef för 

Miokoncernen. Intervjuerna med Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson skedde genom ett personligt 

möte och respektive intervju pågick under 75 minuter. Gunilla Jardestig intervjuades via telefon och 

samtalet pågick i 30 minuter. 

EM är precis som Mio ett koncernföretag som idag bedrivs som en franchisekedja varför ägaren, 

Michael Sturehed, valdes för en personlig intervju. Uppgifterna kompletterades med en personlig 

intervju med försäljningschefen, Peter Backman, som arbetar med Michael Sturehed gällande 

personalfrågor.  Tillsammans har de även en god kännedom om företagets strategi. Intervjun pågick i 

drygt 90 minuter.  

Enligt Jacobsen (2002) är 60 – 90 minuter en rimlig längd för en intervju då informationen i 

datainsamlingen blir tillräckligt omfattande och relevant samt att parterna inte hinner bli trötta och 

därigenom förlora koncentrationen.     

Innan intervjuerna genomfördes skickades ett brev2 ut till respektive företag med en presentation av 

uppsatsens syfte samt en förklaring till varför en personlig intervju skulle vara av intresse. Brevet 

kompletterades därefter genom ett telefonsamtal med respektive respondent. Var och en av 

respondenterna gavs möjlighet att förbereda sina svar genom att i förväg få chansen att ta del av 

intervjufrågorna3. Intervjuerna genomfördes som ovan nämnt på respektive respondents kontor för 

att undvika kontexteffekter i form av konstlade svar från respondenten på grund av att intervjun görs 

i en för respondenten konstlad miljö (Nevin, 1974, i Jacobsen 2002). Efter avslutad intervju gavs 

respektive respondent möjlighet till att ändra eventuella feltolkningar genom att vi skickade ut en 

sammanställning över respektive intervju för att få innehållet godkänt och bekräftat. För att 

förtydliga den information vi fått genom intervjun gavs även möjlighet till återkoppling och 

eventuella följdfrågor ställdes till personen som intervjuats.  

För att svara på studiens syfte genomfördes som ovan nämnt personliga individuella intervjuer, vilket 

lämpar sig väl då ett fåtal enheter undersöks och intresse föreligger för den enskilde individens ord 

och tolkningar av området (Jacobsen, 2002).  

                                                           
2
 Se bilaga 1 

3
 Se bilaga 2 
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Vid en personlig intervju uppnås ofta en bättre relation och möjligheten ges att kunna läsa av 

kroppsspråk och andra omedvetna gester som kan förekomma. Kroppsspråket stämmer inte alltid 

överens med det som sägs och genom kroppsspråk och gester kan det svar som ges av respondenten 

styrkas eller försvagas (Jacobsen, 1993) och därigenom uppnås en större ärlighet i respondentens 

svar.  

Frey och Oishi (1995) stärker detta och menar att en öppenhjärtig stämning lättare kommer till stånd 

vid ett personligt möte och respondenten kan öppna upp inför känsliga ämnen. 

Däremot kunde inte Gunilla Jardestig närvara vid en personlig intervju varför hon erbjöds en 

telefonintervju. Telefonintervjuer är ett snabbt och mer ekonomiskt lönsamt sätt att genomföra en 

intervju på. Telefonintervju är en anonym intervjuform och kan därigenom minska intervjueffekten, 

vilket innebär att intervjuarens fysiska närvaro inte kommer påverka respondentens svar (Groves och 

Kahn, 1979 i Jacobsen, 2002). Däremot förloras kroppsspråket och går därigenom miste om en stor 

del av den omedvetna kommunikationen (Krag, 1993). 

En intervju kan genomföras med en mer eller mindre öppenhet. Öppenheten präglas av hur väl 

frågorna är utformade och strukturerade i förväg (Jacobsen, 2002).  

 

 

 

 

 

 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med mestadels öppna frågor som var förberedda i förväg. 

Öppna frågor gav respondenten större utrymme och frihet i sina svar medan den förberedda formen 

gav en bra struktur och ordningsföljd under intervjun.  

För att säkerställa trovärdigheten till det insamlade datamaterialet förde en av oss anteckningar och 

den andre förde samtalet under intervjun. En ytterligare åtgärd för att inte gå miste om viktig 

information var att vi spelade in intervju via en diktafon. Härmed gavs möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna igenom intervjun igen vid oklarheter.  

Figur 2: Grader av strukturering av en intervju (Jacobsen, 2002) 

 

Fasta svars- 
alternativ i 
fast 
ordningsföljd 

Fast 
ordningsföljd, 
inslag av öppna 
svar 

Intervjuguide 
med temafast 
ordningsföljd, en 
del fasta 
svarsalternativ 

Intervjuguide 
med fast 
ordningsföljd 
och enbart 
öppna svar 

Samtal utan 
intervjuguide 
och utan fast 
ordningsföljd 

Helt 
sluten 

Helt 
öppen 
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Dock kan en banding medföra negativa effekter som onaturligt beteende från respondenten som kan 

känna sig obekväm (Gustavsson, 2004).  Vi ansåg dock att fördelarna övervägde de negativa 

konsekvensera varför valet av bandning kvarstod.  

 

2.2   Trovärdighet 

Enligt Guba och Lincoln (1994) i Bryman och Bell (2007) är det viktigt att en kvalitativ studie har en 

trovärdighet. Trovärdighet bygger på ett flertal tolkningar från studiens författare av verkligheten. 

Dock finns det inte ett rätt svar utan det finns olika kriterier som syftar till att öka trovärdigheten i 

studien.   

 

2.2.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan ökas genom att författaren låter den som blivit studerad ta del av tolkningarna som 

gjorts från undersökningen, dvs. responsvalidering. Ett sätt att skapa tillförlitlighet i studien är att vi 

innan intervjuerna skickat en intervjumall där respondenten gavs möjlighet att förbereda frågorna. 

Genom ett sammanställt dokument över vad som sagts under intervjun har vi tillförsäkrat att vårt 

empiriska underlag överrensstämmer med respondentens syn för att säkerställa att eventuella 

missförstånd inte uppstått under intervjun. 

Ett annat sätt att öka tillförlitligheten är enligt Bryman och Bell (2007) triangulering vilket utgår från 

att en metod aldrig är fullständig utan ofta innehåller ett flertal brister. Därför bör författaren utgå 

från flera olika metodsätt för att därigenom minska risken för felbedömningar. Vi har i vår studie valt 

att använda oss av teoretisk triangulering, vilket innebär att vi för att stärka tillförlitligheten valt att 

tillämpa flera olika teorier och modeller inom belöningssystem för att stärka varandra och analysera 

datamaterialet. Detta har i viss mån även tillämpats på strategin. Vidare har vi i studien valt att 

använda oss av datatriangulering, där ett flertal källor samlas in inom ett och samma företag. Flera 

personer har intervjuats enskilt inom samma företag utifrån samma frågeställningsformulär. De 

utvalda personerna anses genom deras befattning ha en god insyn i företagets strategi och 

belöningssystem vilket ytterligare stärker tillförlitligheten. 

Anledningen är att författarna vill studera samma fenomen oberoende av varandra utifrån olika 

positioner och perspektiv inom ett företag (Nilsson, 1999). 
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2.2.2. Överförbarhet 

Överförbarhet kan ökas genom att studiens kvalitativa undersökning ger fylliga beskrivningar som 

genom sina detaljer och sitt djup ger studien möjlighet till bedömning för hur resultatet från studien 

går att överföra på en annan situation (Bryman och Bell, 2007). 

Vi är medvetna om att det kan vara svårt att generalisera ett forskningsresultat från en kvalitativ 

studie eftersom vår studie bygger på ett antal avgränsningar såsom att ett fåtal intervjuer 

genomförts med företag inom en viss bransch på en viss marknad. Enligt Bryman och Bell (2005) kan 

resultatet istället generaliseras till teorin och det är kvaliteten på de teoretiska slutsatser som är av 

betydelse vid bedömningen av generaliserbarheten. I vår studie kommer vi att studera verkligheten i 

sitt sammanhang genom att tillämpa denna på teorin. Därav kommer resultaten vara möjliga att 

studera i en annan kontext men ett annat urval varför en viss generaliserbarhet kan uppnås.  

 

2.2.3 Pålitlighet 

Att stärka studiens pålitlighet görs genom att kritiskt granska processens alla faser (Bryman och Bell, 

2005). Det kan vara oerhört tidskrävande att få studien granskad av en utomstående opartisk läsare 

under processen men genom handledare och andra uppsatsskrivande studenter från 

Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet har detta möjliggjorts.   

 

2.2.4 Konfirmerbarhet  

Konfirmerbarhet innebära möjligheten att styrka och bekräfta studiens insamlade material. Dock är 

det viktigt att vara medveten om att det inte går att genomföra en fullständigt objektiv studie. Vidare 

är det av betydelse att författaren försöker säkerställa att personliga värderingar inte medvetet 

påverkat resultatet (Bryman och Bell, 2005). En framställning av vetenskaplig kunskap ska inte styras 

av särintressen, förutfattade meningar eller eventuella önskningar om vad datamaterialet ska 

resultera i (Thomassen, 2007). Det är viktigt att vi som uppsatsskrivande är medvetna om 

ovannämnda problematik och presenterar samtliga upptäckter oavsett hur de kan komma att 

påverka studiens analys och slutsats. 

 

 



Metod 
 

15 
 

2.3  Källkritik  

Det är viktigt att vara kritisk till de källor vi använder oss av i studien. Källorna i vår studie kommer 

ifrån det insamlade datamaterialet från intervjuer, litteratur, föreläsningar samt vetenskapliga 

artiklar. Källkritikens uppgift är enligt Thurén (2000) att värdesätta källorna och bedöma 

trovärdigheten. Det finns fyra olika kriterier som bör behandlas, äkthet, tidssamband, oberoende 

samt tendensfrihet. 

Det första kriteriet, äkthet, innebär att vi ifrågasätter att källan vi får är sann och inte en förfalskning. 

Det som är problematiskt är att avgöra huruvida det kan föreligga en förfalskning i det insamlade 

materialet som ligger till grund för den teoretiska referensramen samt genomförda intervjuer. Det 

viktiga är dock att vara medveten om ovanstående diskussion.  

Det andra kriteriet är tidaspekten. Detta innebär att källan blir mer tillförlitlig ju mer samtida den är. 

En kritisk aspekt i vår referensram är att ett flertal teorier sträcker sig årtionden tillbaka i tiden, 

Maslow (1959), Herzberg (1959), Hackman och Oldham (1980), Porter (1980), Ansoff (1957) och 

Miller (1992). Att koppla detta till tidsaspekten gör att trovärdigheten kan ifrågasättas om teorierna 

är att anses relevanta inom respektive områden. Vi är medvetna om problematiseringen men då vi 

ändå finner våra valda teorier som relevanta för studiens syfte väljer vi att tillämpa dem. Delvis för 

att de utvalda teorierna är väl omdiskuterade inom området strategi och belöning.  

Beroendekriteriet är det tredje kravet vid en källkritisk bedömning. Källan bör vara oberoende vilket 

innebär att uppgifterna inte blivit påverkade från annat håll. Vi använder oss av både primär och 

sekundärkällor vilket innebär att primärkällorna är själva ursprungskällorna och kan anses vara 

oberoende medan sekundärkällorna är traderade, dvs. blivit beroende. Ett exempel är att vi 

använder oss av Maslow (1959) för att sedan komplettera med Stums (2001) utarbetade version av 

samma teori.   

Det sista kriteriet är enligt Thurén (2000) tendensaspekten där det är viktigt att få flera versioner om 

ett visst fenomen vilket vi stärkt genom att se hur flera författare beskriver företags strategier och 

belöningssystem. Ytterligare åtgärder vi tillämpat är att vi i största mån försökt få in flera perspektiv 

inom varje företag genom att intervjua fler än en person. Dock kunde enbart en intervju genomföras 

i ett av de utvalda företagen. Att få in flera perspektiv är ett viktigt sätt att stärka och öka studiens 

trovärdighet (Jacobsen, 2002).  
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3 Referensram 
 

Denna referensram behandlar teorier kring strategi och belöningssystem samt kopplingen här 

emellan. Syftet med referensramen är att skapa en ökad förståelse för området som ligger till grund 

för den empiriska undersökningen och analysen.  

 

3.1  Val av teorier 

För att svara på studiens syfte har kända och välanvända teorier inom strategi och belöningssystem 

valts ut. Först presenteras ett allmänt avsnitt för att öka förståelsen för begreppet strategi utifrån 

framförallt Grants (1991) och Mintzbergs (1957) perspektiv. Sedan följer en diskussion utifrån 

konkurrensstrategi och då studien delvis syftar till att se hur företag inom inredningsbranschen 

verkar och förhåller sig till varandra beroende på strategi anser vi att Porters (1999) 

konkurrensstrategi är väl tillämpbar för att belysa skillnader och likheter mellan företagen. Porters 

(1999) generiska strategier är dessutom en teori som frekvent använts i tidigare studier och forskning 

inom strategiområdet.  Som ett komplement till Porter (1999) förs en diskussion kring Millers (1992) 

renodlade och blandade generiska strategier, vilket även styrks av Roos et al (2004). Därefter följer 

en diskussion kring tillväxtstrategi som vi finner lämplig för studien då den svenska 

inredningsbranschen befinner sig på en tillväxtmarknad där det finns flera konkurrerande aktörer 

(Svenskt Näringsliv a). Vi har i studien valt att fokusera på Ansoffs (1957) tillväxtstrategi.  

Nästa avsnitt inleds med en allmän diskussion kring olika författares syn på utformningen av ett 

effektivt belöningssystem och vad som motiverar och driver individer att utföra ett effektivt arbete. 

Därefter presenteras de psykologiska motivationsteorierna i form av Maslows behovshierarki (1954), 

Stums prestationspyramid (2001), Herzbergs arbetsmotivationsteori (1959) och Hackman och 

Oldhams Jobbkaraktäristiska modell (1980). Vidare presenteras kognitiva motivationsteorier genom 

Kaplan och Atkinsons (1998) förväntningsteori och till sist följer en sammanställande analysmodell 

för ett effektivt belöningssystem där de viktigaste faktorerna för studien lyfts fram.  

 

Slutligen följer ett sammankopplande avsnitt där vikten av belöningssystemets utformning i enlighet 

med företagets valda strategi lyfts fram från ett teoretiskt perspektiv.  
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3.2  Strategi 

Strategi innebär ”konsten att utnyttja slag för att vinna krig” och ordet strategi kommer från 

grekiskans strategos, vilket betyder ”generalkonst” eller ”krigsföring i stort” (Bengtsson och Skärvad, 

2004). Strategi inom det företagsekonomiska området är ett betydligt nyare begrepp som syftar till 

att utnyttja företagets resurser för att uppnå de uppsatta målen. Grant (1991) definierar strategi 

enligt följande:  

”The match an organization makes between its internal recourses and skills and the     

opportunities and risks created by its external environment” 

För att uppnå en hållbar och långsiktig strategi är det viktigt att identifiera företagets interna 

resurser, då de utgör en stabil grund i jämförelse med omvärlden (Grant, 1991).  Utifrån de interna 

resurserna är det viktigt att identifiera företagets förmåga, vad företaget kan göra bättre i 

förhållande till konkurrenterna. Utifrån denna diskussion skapas enligt Grant (1991) ett företags 

strategi.  Strategin är även ett sätt för företag att skapa konkurrensfördelar genom att förbättra sin 

position på marknaden i förhållande till kunder och konkurrenter (Bengtsson och Skärvad, 2004).  

Ordet strategi har använts på ett flertal olika sätt även om det traditionellt definierats som ett 

begrepp. För att förtydliga vad strategi är delar Mintzberg (1998) upp strategin i fem olika begrepp, 

plan, mönster, position, perspektiv och manöver. Mintzbergs ramverk är det mest kända och 

refererade och författaren själv kallar det för ”Fem P för Strategi” (Roos et al, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Egen figursättning av Mintzbergs (1998) fem perspektiv för strategi  
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Med strategi som plan menar Mintzberg (1998) en form av medveten och avsiktlig handling som kan 

ses som en eller ett flertal riktlinjer, för att klara av en situation. Strategi är en vägledning för hur 

företaget skall agera och arbeta i framtiden för att nå sina uppsatta mål. En plan kan vara generell 

eller specifik. Det viktiga är att definitionen består av två väsentliga egenskaper, planen ska vara 

upprättad i förväg och den ska vara medveten och ändamålsenlig.   

Om en strategi är avsiktlig och planerad kan den även bli verklighet. Strategi är ett mönster i en rad 

handlingar dvs. ett konsekvent beteende som förekommer oavsett om det är avsiktligt eller inte.   

Vidare menar Mintzberg (1998) att strategi är en position, med fokus på företaget utifrån 

förhållandet till omgivningen, exempelvis marknadsandelar. Strategin kan ses som ett användande av 

särskilda produkter på en utvald marknad, som ett sätt att lokalisera en organisation i dess miljö.  

Valet av strategi är beroende av den konkurrensmiljö som omger företaget och vilka styrkor och 

svagheter företaget har i jämförelse med de viktigaste konkurrenterna. Strategi kan även ses som ett 

sätt att se in i den egna organisationen och i kontext till den övriga omvärlden, vilket enligt Mintzberg 

(1998) benämns som perspektiv. Strategin i en organisation kan liknas vid en individs unika 

personlighet. Betydelsen ligger i att perspektivet är väl implementerat ute i organisationen och att 

riktlinjer och mål delas av företagets anställda. Perspektivet är ett resultat av strategin och inte det 

som skapar strategin. 

Till sist diskuterar Mintzberg (1998) strategi som en manöver. Den plan som konstrueras av ett 

företag kan ses som en manöver, ett strategiskt spel utarbetad för att lura och förvirra 

konkurrenterna. Ett exempel är att låta konkurrenten tro att avsikten är att ta sig in på en viss 

marknad medan den faktiska planen är av motsatt karaktär. Vid ett strategiskt spel sänder företaget 

ut signaler för att ”skrämma bort” konkurrenter från en viss marknad. En typisk signal kan vara att 

sänka priser, stora tekniska förändringar eller utökad kapacitet.  

 

3.2.1 Konkurrensstrategi 

Enligt Roos et al (2004) ses året 1980 som en milstolpe inom den moderna strategin och var det år 

Michael Porter gav ut sin bestseller ”Competetive Strategy” i tidskriften ”Strategic Management 

Journal”. Det var efter detta årtal som strategiforskningen ändrade riktning från att tidigare 

förklarats med begrepp som företagsledning till att fokusera på förmågan att uppnå avkastningen 

genom en utvald strategi. Huvudfrågan var istället varför vissa företag lyckas bättre än andra.  
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Enligt Porter (1999) handlar strategi om att vara annorlunda och unik, att inte spela samma spel som 

konkurrenterna och agera på bästa sätt för att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Vidare menar 

Porter (1999) att konkurrensläget beror på de fem konkurrenskrafterna, hot från nyetablerade 

företag, leverantörers handlingsstyrka, köparens handlingsstyrka, hot från substitutprodukter eller 

tjänster samt konkurrenter bland existerande företag. För att behärska ovannämnda krafter och 

lyckas bättre än konkurrenterna finns det enligt Porter (1999) tre framgångsrika basstrategier att 

använda sig av, kostnadsledarskap, differentiering och fokusering. Det är möjligt att framgångsrikt 

använda sig av en kombination av dessa strategier. Däremot finns det svårigheter eftersom en 

effektiv implementering av någon av strategierna ofta innebär stora organisatoriska satsningar. Det 

viktiga är att inte fastna i ett mellanläge där företaget inte lyckas utveckla minst en av de tre 

strategierna.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4: Porters (1999) Generiska Strategier  

 

Figur 4: Porters (1999) generiska strategier 
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Att vara kostnadsledare innebär även stordriftsfördelar eller kostnadsfördelar vilket försvårar för nya 

företag att etablera sig på marknaden. Inköparna kan endast pressa ner priserna till den konkurrent 

som har näst lägst priser och vinster är eliminerade varför deras förhandlingskraft minskar. Mer 

flexibilitet kan ges åt leverantörerna då det konkurreras om kostnader för insatsvaror och priset 

förhåller sig lågt i jämförelse med konkurrenternas substitut. För att lyckas med en 

lågkostnadsstrategi på marknaden krävs ofta stora marknadsandelar eller volymproduktion. Det 

krävs ett brett sortiment av liknande produkter att fördela kostnaderna på, produkter som är lätta 

att tillverka eller stora kundgrupper för att skapa volymförsäljning. För att nå framgång krävs ofta 

tunga investeringar, aggressiv prissättning och initialförluster. En lyckad lågkostnadsstrategi kräver 

att företaget ständigt behöver arbeta med kostnadsminimeringar och följa med i utvecklingen för att 

inte mista sin marknadsposition.  

 

Differentiering 

En differentiering av en produkt eller tjänst innebär att företaget skapar och erbjuder något unikt 

inom branschen och på så sätt skiljer sig från konkurrenterna. Ett företag som använder sig av en 

differentieringsstrategi strävar efter att maximera kvalitén samtidigt som kostnaderna ska hållas 

lägre än det tilläggspris kunderna är beredda att betala för den överlägsna kvalitén.  Differentiering 

kan vara i form av design, märke och service. Genom en differentieringsstrategi uppnås en viss 

kundlojalitet vilket försvårar för nya företag att etablera sig på marknaden samt ger en bättre 

ställning gentemot marknadens substitut. Märkestrohet kan även uppnås vilket innebär att kunden 

inte blir lika priskänslig och hot från konkurrenter försvagas. Priskänsligheten är ett sätt att skydda sig 

mot leverantörernas och inköparnas förhandlingsstyrka genom avsaknad av jämförliga alternativ. Det 

är dock viktigt att påpeka att en differentieringsstrategi inte innebär att kostnader kan förbises, men 

det är inte där den största fokuseringen bör vara. Med differentiering krävs ofta någon form av 

exklusivitet vilket innebär att en gynnsam kostnadsposition går förlorad då en unik produkt kräver 

omfattande forskning, produktdesign, en hög kvalité eller ett stort stöd från kunden. Detta kan 

innebära svårigheter med att nå en hög marknadsandel.  

 

Fokus 

En fokuseringsstrategi innebär fokusering på en viss del av marknaden, ett visst kundsegment, ett 

visst produktsortiment eller en viss geografisk marknad. Grundtanken ligger i att kunna ge service åt 

den strategiskt utvalda målgruppen bättre än konkurrenterna. 
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Företaget kan fokusera på antingen differentiering genom att skapa unika fördelar för kundens 

behov, genom lägre priser eller en kombination av båda delarna. Fokusering kan användas för att 

välja en speciell målgrupp som är svagt konkurrensutsatt eller är minst utsatt för substitut. Med en 

fokuseringsstrategi måste företaget avstå delar av den totala marknaden där potential kan finnas. En 

avvägning mellan försäljningsvolym eller lönsamhet är nödvändig då det inte finns möjlighet att 

genom en fokusstrategi uppnå båda delarna. Genom att inrikta sig på en del av marknaden kan totala 

kostnadsfördelar inte alltid uppnås.      

 

3.2.2 Renodlad eller blandad konkurrensstrategi  

Porters (1999) generiska strategier lämpar sig väl i teorin men i praktiken är det sällan företag står 

inför de alternativ som beskrivs i de rena generiska strategierna. Huvudfrågan hos de flesta företag 

ligger snarare i om företaget ska eller inte ska differentiera sig samt om de ska eller inte ska vara 

kostnadsledande (Roos et al, 2004).  

Enligt Miller (1992) finns det stora risker förknippade med att använda sig av en alltför stark 

strategisk specialisering. Risker med en sådan kan vara allvarliga luckor och svagheter i 

produktutbudet, enkelt att kopiera, svårigheter med att anpassa sig efter kundens behov och kan på 

lång sikt leda till låg flexibilitet samt ett avsmalnande av organisationens vision. Genom att enbart 

fokusera på att differentiera sig genom högkvalitativa produkter som är specialanpassade för vissa 

situationer kan leda till att effektivitet och sparsamhet glöms bort. Särskilt likartade produkter kan 

skapas till ett lägre pris av någon annan aktör på marknaden. De flesta produkter måste därför 

tillfredställa en betydande marknad genom ett flertal olika vinklar som exempelvis, kvalité, 

pålitlighet, design, nymodighet, service och pris, för att lyckas möta efterfrågan på marknaden. Med 

en smal och riktad strategi försvagas företags förmåga att anpassa sig efter förändringar på 

marknaden, kundens behov och smak som ständigt utvecklas och konkurrenternas utmanande 

innovationer. Att tillämpa både en lågkostnads- och en differentieringsstrategi leder ofta till 

minskade vinster (Roos et al, 2004) då priset konkurreras ut av de rena kostnadsledarna och 

utvecklingen av unika produkter har de företag med en ren differentieringsstrategi ett stort övertag. 

Vidare anser Grant (1991) att en av de största strategiska utmaningarna för företag idag är att lyckas 

med en kombination av kostnadsledarskap och differentiering. Även varaktigheten är viktigt för 

företagen att ha i beaktning då låga kostnader anses relativt lätt att åstadkomma även för 

konkurrenterna. Vikten ligger i att bäst kunna ta tillvara på de fördelar som ges med en eventuellt 

stor marknadsandel.   
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Genom en blandad strategi reduceras farorna som finns med att specialisera sig samt att företag 

tillåts att dra nytta av flera olika förmågor och utnyttja synergier mellan olika strategiska aspekter 

(Miller, 1992). Även om en aspekt anses som företagets huvudsakliga sätt att skapa 

konkurrensfördelar krävs det en komplettering av olika taktiker för att på lång sikt stå sig 

konkurrenskraftig på marknaden. Ett överdrivet kostnadsledarskap kan leda till förlegade och 

oattraktiva produkter som endast kan förhindras genom en aktiv marknadsundersökning och 

kvalitetskontroll. Dock finns det ingenting som säger att en blandad generisk strategi genomgående 

är bättre att använda sig av istället för en ren generisk strategi (Roos et al, 2004).   

Enligt Miller (1992) finns det tillfällen då en ren generisk strategi är att föredra och då ett särskilt 

marknadssegment övervägande föredrar en enda funktion. Det är av betydelse att ett sådant 

segment håller sig relativt stabilt med stora inträdesbarriärer som försvårar för konkurrenter att ta 

sig in på marknaden genom exempelvis förbättrad kvalité då pris är det enda som är viktigt för 

kunden. Är kunden däremot okänslig gentemot priset, och det viktiga är att kvalité och service hålls 

uppe för att få en så bra specialanpassad produkt som möjligt, lämpar sig en differentieringsstrategi 

bättre. 

Vidare menar Miller (1992) att blandade strategier är att föredra då kunden bryr sig om ett flertal 

aspekter såsom exempelvis pris, kvalité, service, och design. Produkten kan även vara lätt att kopiera 

av konkurrenterna, ingen konflikt föreligger i att uppnå flera aspekter av strategin, kundernas 

preferenser är varierande och konkurrenternas erbjudande kräver ett bredare spektrum av 

kompetenser. Vidare kan företag bli för smalt fokuserade på en strategisk aspekt och behöver bredda 

sig för att undvika stagnation. Detta kan också vara fallet om företag befinner sig i en mogen bransch 

med differentierade innovationer och präglas av svåra ekonomiska processer. Strategi handlar om 

mer än att bara minimera kostnader eller skapa unika produkter. En strategi måste representera en 

vinnande sammanställning av kompletterande produkter, serviceattribut och organisatoriska insatser 

som bestäms av kundens behov, konkurrenter, interna resurser och förmågor samt den omgivande 

miljön (Miller, 1992).  
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3.2.3 Tillväxtstrategi  

För att ett företag ska lyckas behålla sin position på marknaden måste företaget gå igenom en 

kontinuerlig tillväxt och förändring. För att förbättra sin position måste företaget förändras och växa 

dubbelt så snabbt som den tillväxttakt ett företag måste hålla för att behålla sin ställning på 

marknaden (Ansoff, 1957). Att vara ett ledande företag idag betyder inte nödvändigtvis att 

organisationen håller sig uppdaterade inom innovation och konkurrenskraft.  Enligt Ansoff (1959) 

finns det fyra grundstrategier för att skapa tillväxt hos ett företag. Det handlar om att växa med nya 

eller befintliga produkter på en ny eller befintlig marknad. Dessa kombinationer åskådliggörs i 

Ansoffs (1957) produkt-marknadsmatris nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5: Ansoffs (1957) produkt–marknadsmatris  

 

I teorin är det enkelt att fokusera på en av grundstrategierna. Dock menar Ansoff (1957) att det är av 

betydelse att påpeka att ett företags verkliga situation ofta är mer komplex varför det är vanligt 

förekommande att ett företag tillämpar en kombination av tillväxtstrategierna. Ansoff (1957) anser 

att det snarare är ett tecken på ett välskött företag med en progressiv utveckling och kan vara en 

avgörande faktor för företagets ekonomiska överlevnad.  
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Marknadspenetration 

Marknadspenetration är det minst riskfyllda sättet att växa. Det innebär tillväxt genom penetration 

av befintliga produkter på den befintliga marknaden vilket lättast möjliggörs genom att konkurrera ut 

de nuvarande konkurrenterna och attrahera deras kunder därmed erövra marknadsandelar. 

Ytterligare tillvägagångssätt är att locka till sig nya kunder som tidigare inte utnyttjat produkten och 

att få befintliga kunder att använda produkten genom exempelvis reklam och marknadsföring.  

 

Produktutveckling 

Genom produktutveckling växer företaget genom skapande av nya produkter på den befintliga 

marknaden. En ny produkt för företaget behöver inte nödvändigtvis vara ny på marknaden. Tanken 

med nya produkter är att de ska locka till sig nya kunder till företaget och kan därav vara strategiskt 

avgörande för företagets konkurrenskraft.  

 

Marknadsutveckling 

En etablerad produkt på marknaden är ofta riktad till en viss målgrupp, ett visst segment. Genom 

marknadsutveckling kan företaget växa med befintliga produkter genom att penetrera nya 

marknader. Marknaden behöver inte vara outforskad utan enbart ny för företaget.  

 

Diversifiering 

En diversifieringsstrategi är den mest riskfyllda av matrisens strategier och innebär tillväxt genom nya 

produkter på en ny marknad. Det görs för att utnyttja och dra fördel av ett starkt varumärke vid 

ingång på en ny marknad med nya produkter. En sådan strategi går ofta utanför företagets tidigare 

ramar och kräver nya färdigheter, tekniker och anläggningar.  
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3.2.4 Sammanställning av strategin  

Utifrån ovanstående teoriframställningar kan vi se att olika författare skiljer sig åt i synen på hur 

företagets strategier bör utformas och tillämpas inom ett företag. Detta kan tydligt ses vid en 

jämförelse av Grant (1991) och Porter (1999). Grant (1991) står i kontrast till Porter (1999) främst 

genom synen på företagets utformning och framväxt av strategi. Grant (1991) studerar företaget 

utifrån ett inre perspektiv där företagets interna resurser ligger till grund för vilken strategi som bör 

tillämpas. Porter (1999) i sin tur väljer att se på företaget utifrån ett omvärldsperspektiv och skapa en 

strategi för att på bästa sätt skydda sig mot utomstående krafter. Porter (1999) tar inte hänsyn till 

företagets inre resurser i samma utsträckning som Grant (1991), men ett sätt att koppla de yttre 

faktorerna till företagets interna resurser är att få de anställda att arbeta i samma riktning som 

företagets strategi genom användande av belöningssystem som motivation.  

Vidare diskuterar Miller (1992) fördelar och nackdelar med renodlade och blandade generiska 

strategier. Porter (1999) menar att tillämpningen av en generisk strategi inte innebär att de andra 

faktorerna kan åsidosättas. Millers (1992) argument om att enbart fokusera på att differentiera sig 

kan leda till att effektivitet och sparsamhet glöms bort vilket ligger i linje med Porters (1999) tankar 

kring att tillämpande av en differentieringsstrategi inte får bortse från kostnader. Däremot kan inte 

samma gynnsamma kostnadsförhållande uppnås som vid tillämpande av en lågkostnadsstrategi. En 

lågkostnadsstrategi får däremot inte försumma kvalité och service utan måste hålla dessa aspekter 

på en marknadsmässig nivå.  Detta ligger i linje med Roos et als (2004) argument kring att företagens 

huvudfråga är i om de ska differentiera sig eller inte och om de ska vara kostnadsledande eller inte. 

Det ligger även i linje med Millers (1992) huvudsakliga sätt att skapa konkurrensfördelar genom att 

komplettera ett flertal olika aspekter. Samtliga författare är överens om att den bästa 

konkurrenskraften ligger i att lyckas tillmötesgå så många olika aspekter som möjligt. Utifrån detta 

kan vi konstatera att Millers (1992) och Roos et als (2004) diskussion kring blandade och renodlade 

generiska teorier stödjer Porters (1999) generiska strategier varför vi väljer att klassificera de 

studerade företagen utefter Porters (1999) generiska strategier i form av differentierings-, 

lågkostnads- och fokusstrategi. 

I tabellen på nästa sida sammanfattas de olika aspekterna som ett företag bör ta hänsyn till vid sin 

strategiska utformning. Som vi kan notera i tabellen finns samtliga aspekter med i både en 

differentieringsstrategi och en lågkostnadsstrategi. Det som skiljer dem åt är vart fokus bör ligga. 

Aspekterna finns också med i en blandad generisk strategi.   
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Faktorer: Differentiering  Lågkostnad Blandad strategi 

Fokusskala:    

Pris X                        X X 

Kvalité                           X X X 

Service                           X X X 

Design                            X X X 

Märkestrohet                           X X X 

Volymproduktion X                         X X 

Stor marknadsandel  X                         X X 

  

                Tabell 2: Egen konstruktion av konkurrensstrategins fokusskala 

Vi har som tidigare nämnts valt att kategorisera företagen utefter Porters (1999) generiska strategier. 

Däremot kan ett företag växa genom både en lågkostnadsstrategi och genom en 

differentieringsstrategi och frågan ligger snarare i om företaget har som ambition att växa eller inte.  

Då den svenska marknaden är att klassificera som en tillväxtmarknad och ett inredningsföretag är att 

klassificera som en säljorganisation, anser vi det intressant, att även studera hur de anställda 

motiveras och belönas utifrån företagens tillväxtstrategier. För att förtydliga olika tillväxtstrategier 

har vi valt att kategorisera företagen utefter Ansoffs (1957) tillväxtstrategier.  Utifrån detta 

perspektiv vill vi se hur även denna delstrategi påverkar belöningssystemet.  
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3.3  Belöningssystem  

 

   ”Man bör inte bedöma en människas förtjänst efter hennes stora egenskaper,                   

utan efter det bruk hon gör av dem” 

   Francois de La Rochefoucauld, 19644 

HRM kan lämpligen ses som ett verktyg för att uppnå individuella och organisatoriska prestationer. 

För att ett företag ska kunna drivas effektivt och överleva på lång sikt har organisationen blivit allt 

mer beroende av sina medarbetare. Genom att kombinera den individuella förmågan med 

motivation och tillfälle att utföra sina förmågor skapas de enskilda prestationerna (Boxall och Purcell, 

2008). För att kunna motivera och styra sina anställda används olika belöningssystem för att 

uppmuntra ett önskvärt beteende. Eftersom det inte finns ett optimalt belöningssystem för alla 

organisationer är det en komplicerad uppgift att utforma ett sådant. Enligt Arvidsson (2008) ska ett 

belöningssystem utformas efter det unika företagets specifika situation och kan ses som ett 

bytesförhållande mellan organisationen och de anställda. Definitionen av belöningssystem har fått 

olika innebörd i forskningslitteraturen, i den ekonomiska debatten och i organisationer. I ett 

belöningssystem finns det flera olika dimensioner, syfte, grunder, former och mottagare, som 

tillsammans utgör helheten för systemet.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
  
                               Tabell 3: Belöningssystemets dimensioner (Arvidsson, 2008) 

 

 

                                                           
4
 Francois de La Rochefoucauld (1613-1680). Hertig och fransk författare, upphovsman till Réflexions, ou 

sentences et maximes morale. Citat hämtat från Svensson (1997).  

Syften med belöningar 
Verksamhetsstyrning 
Motivera till önskevärda 
prestationer 
Rekrytera och behålla 
medarbetarna 

Grunder för belöningar 
Finansiella och icke-finansiella mått 
Individuella, grupper, resultatenheter 
etc 
Prestationsmätning och påverkbarhet 

Former för belöningar             
Monetära belöningar                       
Icke-monetära belöningar   
Ägarandelar 

Mottagare av belöningar 
Individ, grupp, chef, organisation 
Rättviseaspekter 
Information och kommunikation 
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Syftet med belöningar är enligt Arvidsson (2008)  att genom verksamhetsstyrningen motivera de 

anställda till önskvärda prestationer, rekrytera kompetent personal samt bibehålla den befintliga 

personalen. Belöningar kan grundas efter både finansiella och icke-finansiella mått. Organisationen 

behöver även ta ställning till om belöningarna ska baseras efter individuella eller gruppbaserade 

resultat. En av de viktigaste grunderna är att medarbetarna ska ha möjlighet att påverka sitt resultat 

och att målen är tillförlitliga. Vidare finns det olika former av belöningar, vilket kan bestå av både 

monetära och icke-monetära ersättningar. Slutligen visar figuren på föregående sida vilka mottagare 

det finns inom organisationen. Det kan vara den enskilde individen, men även en utvald grupp eller 

hela organisationen i sig (Arvidsson, 2008).  

 

Även då finansiella incitament i form av löneförhöjning, prestationsbonus, aktieoptioner och 

pensionspaket är tyngdpunkten i de flesta företags belöningssystem förekommer ett frekvent arbete 

med icke monetära belöningar i form av morot och piska, konstruktiv kritik, arbetstrygghet, 

möjligheter till resor och utökat ansvar. Ett effektivt ledarskap handlar om att få de anställda att 

känna sig delaktiga, ge möjlighet till personlig utveckling och tillfredställelse, skapa utmanande 

arbetsuppgifter och mål, skapa en stimulerande och engagerande arbetsmiljö samt skapa en 

samhörighet med organisationen och de övriga medarbetarna (Thompson och Strickland, 2001).   

Enligt Merchant och Van der Stede (2007) krävs det att ett flertal kriterier är uppfyllda i en 

organisation för att medarbetarna ska motiveras till sitt arbete. Det första kriteriet som Merchant 

och Van der Stede (2007) diskuterar är att belöningar i en organisation ska vara värdeskapande. 

Individen måste uppleva ett värde av belöningen för att bli motiverad att utföra arbetet. Det är inte 

enbart monetära belöningar som motiverar utan även bekräftelse från ledning och möjligheter till 

avancemang inom organisationen. Det andra kriteriet som är viktigt att uppfylla är att belöningar bör 

vara av en sådan karaktär att de anställda ges möjlighet att påverka belöningssystemet och att 

belöningen har en inverkan på medarbetarna.  

Det tredje kriteriet är att belöningssystemet ska vara lätt att förstå. Det är viktigt att de anställda 

förstår varför en viss arbetsprestation belönas och att detta synliggörs inom organisationen. Det 

spelar ingen roll hur stora summor som avsatts till belöningssystemet om inte medarbetarna är 

medvetna hur de kan utnyttja systemet. Ett fjärde kriterium är att belöningen ska samverka med 

tiden. Det innebär att tiden mellan utförd prestation och utgiven belöning inte bör vara för lång. 

Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är tiden en viktig faktor att ta hänsyn till eftersom 

motivationen bibehålls hos medarbetarna vid direkt belöning.  
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Hållbarhet är det femte kriteriet för utformandet av ett belöningssystem eftersom det är nödvändigt 

att organisationen ser arbetet ur ett långtsiktigt perspektiv. Det sjätte kriteriet enligt Merchant och 

Van der Stede (2007) är att systemet ska vara flexibelt vilket innebär att det kan ändras och anpassas 

ifall det visar sig vara ineffektivt eller fel utformat. Det sjunde och sista kriteriet är att systemet ska 

vara kostnadseffektivt. Eftersom det finns ett flertal olika sätt att belöna sina medarbetare efter kan 

det vara svårt att alltid vara kostnadseffektiv då icke-monetära belöningar som ökad självständighet 

och uppmuntran inte påverkar organisationens finansiella ställning. 

Enligt Jonson och Storm (1998) finns det tre grundformer för att avlöna sina anställda, fast lön, rörlig 

lön eller en kombination av båda. Beroende på hur företaget ser ut och vilken marknad de verkar på 

finns det givna för- och nackdelar med de olika formerna. Inom säljorganisationer är det vanligt 

förekommande att den sistnämnda formen används, vilket innebär att det finns en fast grundlön 

med en övre rörlig provisionsbaserad del. Fördelen med en kombination är att säljaren upplever en 

trygghet i sin anställning då det finns en regelbunden och förutbestämd inkomst samtidigt som 

säljaren själv är medveten om att den ersättning och belöning som kommer att utbetalas är i direkt 

relation till den uppnådda prestationen. Ofta är den rörliga delen provisionsbaserad och mäts efter 

antal sålda produkter eller tjänster vilket mäts och följs upp kontinuerligt inom verksamheten vecko- 

eller månadsvis. Idag är det belöningen av medarbetarnas prestationer som är den yttersta 

drivkraften för att utveckla kompetensen och som en följd av detta även produktiviteten (Svenskt 

Näringsliv a).  

För att motivera och stimulera anställda finns det både psykologiska och kognitiva 

motivationsteorier. Inom de psykologiska teorierna finns behovsteorier som utgår från att individens 

beteenden förklaras utifrån en given situation och inom de kognitiva teorierna finns 

förväntningsteorierna där fokus ligger i att se samspelet mellan tankemönster och omgivning.  

 

3.3.1 Psykologiska motivationsteorier 

 

Behovshierarkin 

Behovsteorin har traditionellt sett varit den mest studerade teorin när det gäller att motivera och 

belöna anställda inom en organisation. Ett flertal forskare hävdar att motivationen främst kan avläsas 

i olika beteendemönster som initiativkraft, förmåga att arbeta i en bestämd riktning, uthållighet, 

intensitet och arbetsprestation (Bruzelius och Skärvad, 2007).  
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Inom arbetspsykologin är Maslows behovshierarki (1954) den mest omdiskuterade och väletablerade 

behovsteorin. Maslow (1954) beskriver i sin teori fem uppsättningar av behov som finns hos en 

människa. Behoven brukar illustreras i en behovstrappa och en förutsättning är att det första steget i 

trappan är uppfyllt för att nästkommande steg ska kunna uppfyllas.  

 

Enligt Bruzelius och Skärvad (2007) är grundtanken att alla individer vid varje tidpunkt har ett antal 

konkurrerande behov. Det första behovet i behovshierarkin är de fysiologiska behoven som enligt 

Maslow (1954) är de mest grundläggande hos en individ, exempelvis behovet av mat, luft, vatten och 

sömn. Den andra nivån i behovstrappan är säkerhetsbehoven och dessa är till för att skydda och 

bevara de grundförutsättningar som krävs för att överleva. Det tredje behovet är kärlek och 

tillhörighet. Behoven representerar individens längtan efter kärlek och vilja att integrera med andra.  

Det fjärde steget är behovet av en positiv självbild och självkänsla vilket handlar om önskan att bli 

respekterad av andra men även att öka status eller befattning genom ett ökat självförtroende och 

självkänsla. Det femte och sista steget är behovet av självförverkligande.  

Vad som leder till ett självförverkligande varierar mellan alla individer och enligt Maslow (1954) är 

det bara otillfredsställda behov som utlöser energi och handling dvs. utlöser motivation. Vidare 

menar Maslow (1954) att om tidigare tillfredställda behov på lägre nivåer hotas så kommer individen 

att röra sig neråt i behovstrappan för att på nytt eftersträva tillfredställelse. Dock kan uppskattning 

och statusbehovet vara mer framträdande hos vissa personer som är beredda att ge efter på andra 

behov som kan antas vara mer grundläggande som de fysiologiska och de sociala behoven.      

 

    

                                           

 

 

 

 

     Figur 6: Maslows (1954) behovstrappa 

 

Enligt Wilson (2008) så ligger teorins styrka i att om det finns ett bra ledarskap så kan det hjälpa 

medarbetarna att tillfredställa sina behov av en positiv självkänsla och självförverkligande. I ett 

företag är det uppskattningsvis behovet av status och självförverkligande som påverkas av ett 

belöningssystem.  

 

SJÄLVFÖRVERKLIGANDE 

UPPSKATTNING & STATUS 

KÄRLEK & TILLHÖRIGHET 

SÄKERHETSBEHOV 

FYSOLOGISKA BEHOV 
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Prestationspyramid  

Stums (2001) har i sin utvecklade version av Maslows behovshierarki (1954) försökt skapa förståelse 

för hur de olika motivationsfaktorerna påverkar de anställdas engagemang i organisationen. Medan 

Maslows modell (1954) mer utgår från individen i förhållande till hela sin omgivning visar Stum 

(2001) förhållandet mellan arbetstagaren och organisationen. I sin prestationspyramid presenteras 

de olika nivåerna för en anställd inom ett företag. 

 

Det första grundläggande steget är säkerhet, vilket innebär att de anställda behöver känna sig fysiskt 

och psykiskt trygga på arbetsplatsen för att ett åtagande ska vara möjligt. Det andra steget är 

belöning. Belöningar i form av ersättning eller andra former av förmåner är ett behov som behöver 

stimuleras. Efter att dessa två kriterier är uppfyllda är det tredje steget behovet av tillhörighet, en 

känsla av att tillhöra arbetsgruppen och hela organisationen. Framgångsrika organisationer visar på 

högre samhörighet i form av att ledare kommunicerar ut en stark känsla av mission, vision och 

strategi. Det fjärde steget i Stums (2001) prestationspyramid är behovet av en individuell tillväxt 

alternativt ett ökat engagemang inom organisationen. Det kan vara att få en högre befattning med 

mer ansvar och befogenheter. Det sista steget är att uppfylla en balans mellan arbetsliv och privatliv. 

Att uppleva en harmoni och balans är av betydelse för individen både inom arbetslivet och i 

privatlivet (Stum, 2001).  

 

 

 

 

 
 

  
 

   Figur 7: Stums (2001) prestationspyramid 

 

Arbetsmotivationsteorin 

Herzberg (1959) utvecklade en teori där han klargjorde en distinktion mellan hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Teorin bygger på Maslows behovsteori (1954) och han menar att hygienfaktorer 

på arbetsplatsen måste vara uppfyllda för att en individ inte ska vantrivas. Villkoren i arbetsuppgiften 

är motivationsfaktorerna.  

Balans mellan arbetsliv 
och privatliv 

Individuell tillväxt/ökat 
engagemang 

Tillhörighet 

Belöning 

Säkerhet  
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Herzberg (1959) anser att det är viktigt att förstå att de faktorer som ingår i arbetstillfredsställelse 

och motivation är olika och att motsatsen till arbetstillfredsställelse är ingen tillfredställelse alls, och 

att motsatsen till motivation är bristen på motivation (Wilson 2008). Motivationsfaktorerna i en 

organisation är de som är relaterade till arbetsuppgiften och kan vara prestationen av ett utfört 

arbete, uppskattning för goda prestationer, ansvar och avancemang på arbetsplatsen. Ovannämnda 

faktorer är kopplade till arbetstillfredsställelse medan hygienfaktorerna berör den anställdes 

arbetssituation. Arbetsvillkor, ledarskap, kontroll och företagsfilosofi är exempel på hygienfaktorer. 

Grundtanken i Herzbergs (1959) teori är att arbetet ska öka motivationen för de anställda så pass 

mycket att det ger en upplevelse av god prestation, men även att det bidrar till ett ökat 

självförtroende och bekräftelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Herzbergs motivatorer och hygienfaktorer (Bruzelius och Skärvad, 2007) 

 

 

Jobbkaraktäristiska modellen 

Hackman och Oldham (1980) har tillsammans utformat en modell för att beskriva hur arbetet bör 

vara utformat i en organisation så att en hög arbetsmotivation skapas. Denna modell har fått namnet 

Jobbkaraktäristiska modellen.  Modellen utvecklades för att ge en bättre kunskap om hur de olika 

arbetsuppgifterna bör vara utformade för att på ett optimalt sätt stimulera den anställdes 

utvecklingsbehov. Teorin är även avsedd att ge riktlinjer till eventuella organisatoriska åtgärder som 

kan förändra otillfredsställande situationer på arbetsplatsen (Jacobsen, 2008). I Hackman och 

Oldhams (1980) modell finns det olika kärndimensioner som leder till olika psykologiska tillstånd, 

som i sin tur leder, till ett utfall och ett resultat. Inom kärndimensionerna uppstår inre motivation 

genom ett flertal faktorer. Faktorerna som bör vara uppfyllda är att det ska finnas en variation i 

arbetsuppgiften, uppgiften ska vara identifierbar, uppgiften ska vara av betydande karaktär dvs. att 

den är viktig för både organisationen och den individ som utför uppgiften.  

Motivatorer                      Hygienfaktorer 

Prestationer   
Erkännande               
Arbetsuppgiften      
Ansvar       
Befordran    
Psykologisk växt 

Företagspolitik och administration 
Ledning                           
Relationer till överordnade      
Relationer till underordnade   
Arbetsvillkor             
Status                                                   
Säkerhet 
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Uppgiften ska även vara av en relativt självständig karaktär och slutligen ska den var möjlig att ge 

återkoppling på. Återkopplingen sker i form av ett resultat över hur väl arbetet utförts så att 

individen direkt får en reaktion på utfört arbete. Dessa faktorer påverkar i sin tur det psykologiska 

tillståndet där medarbetaren upplever arbetet som meningsfullt och är beroende av hur högt 

faktorerna från kärndimensionerna är uppfyllda.  Att det finns möjlighet till självbestämmande och 

återkoppling är något som också påverkar det psykologiska tillståndet genom att skapa en känsla av 

ansvarstagande och en faktisk kunskap av resultatet. Avsaknad av något av kriterierna inom 

kärndimensionen leder till negativa effekter på det psykologiska tillståndet. I den sista dimensionen i 

figuren beskriver Hackman och Oldham (1980) hur utfallet blir. Om faktorerna i kärndimensionen och 

i det psykologiska tillståndet är uppfyllda kommer de anställda finna inre motivation, hög arbets- och 

utvecklingstillfredsställelse och en hög arbetseffektivitet. Det finns även tre olika moderatorer, 

kunskap och färdighet, utvecklingsbehov och arbetskontext. Motivation av en arbetsuppgift beror 

inte enbart på dess utformning utan även på den enskilde individen. Hackman och Oldham (1980) 

beskriver dessa tre karaktärsdrag som betydande för hur en individ angriper och reagerar på en 

särskild arbetsuppgift. Moderatorerna kan både förbättra och försämra arbetsuppgiftens betydelse 

för motivation, prestation och det slutgiltiga resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kärndimensioner Psykologiska tillstånd Utfall/resultat 

Variation i arbetet 

Arbetsuppgiftens helhet 

och identifierbarhet                         

Arbetets betydelse 

Självbestämmande                                                                                  

Återkoppling 

Moderatorer 

1) Kunskap och färdighet 
2) Utvecklingsbehov 
3) Arbetskontext 

 

Upplever 

sitt arbete meningsfullt 

Inre motivation 

Hög tillfredställelse 

Upplever ansvar 

Kunskap om resultatet 

Hög arbetseffektivitet 

Figur 8: Hackman och Oldhams (1980) jobbkaraktäristiska modell  
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3.3.2 Kognitiv motivationsteori 

 

Förväntningsteorin 

Kaplan och Atkinson (1998) hävdar att ett belöningssystem ska grundas på individens prestation och 

efter beteende som samverkar med företagets mål och strategier. Det är viktigt att företagets 

belöningssystem tydligt visar vilka effekter ett beteende ger och sammankopplar resultatet av 

arbetsprestationerna till de uppsatta målen. Vidare är det viktigt att beslutsfattarna förstår länken 

mellan resultatmåtten och belöningar. Enligt Kaplan och Atkinson (1998) kan belöningar delas in 

efter två perspektiv, inre och yttre belöningar. Inre belöningar är de som kommer och uppstår från 

individen själv. Exempelvis kan den anställde uppleva tillfredställelse genom arbetet om detta 

genomförs på ett sätt som är förenligt med den anställdes egna värderingar. Organisationen skapar 

förutsättningarna genom hur arbetsuppgifterna är utformade, arbetskulturen och sättet att styra de 

anställda. Yttre belöningar är däremot belöningar som en person ger en annan för att uppmuntra 

goda prestationer. Detta kan i form av muntliga erkännanden samt betalning för utfört arbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figur 9: Kaplan och Atkinsons (1998) förväntningsteori 
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En viktig aspekt att ta hänsyn till är som tidigare nämnts huruvida belöningarna ska baseras på 

individuella eller gruppbaserade prestationer. Båda belöningssätten är förknippade med risker för 

företaget. Ett individuellt belöningssystem är inte förespråkare för ett grupporienterat beteende 

medan ett belöningssystem baserad på gruppens prestationer kan orsaka att individen inte kan se 

hur den egna prestationen påverkar den totala gruppens belöning och i slutändan den egna 

belöningen. Genom att inte ta hänsyn till denna aspekt av ett gruppbaserat belöningssystem kan 

motivationseffekten som belöningssystemet är till för att främja försvagas. Belöning baserad på 

gruppens prestationer istället för den individuella prestationen kan leda till att vissa individer håller 

sig i bakgrunden och åker snålskjuts på de övriga medarbetarna. Ett sätt att undvika motstånd till ett 

belöningssystem som enbart är baserat på lön eller position i företaget är enligt Kaplan och Atkinson 

(1998)  att sammanlänka de individuella och gruppbaserade prestationerna. Detta kan ske genom att 

basera den totala gruppens belöningar på gruppens prestationer i form av exempelvis företagsvinster 

men basera den individuella andelen av belöningen på prestationer som reflekterar den individuella 

prestationsförmågan. 
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3.3.3 Sammanställning av belöningssystem   

Studien använder sig av psykologiska och kognitiva motivationsteorier som syftar till olika sätt att 

motivera individer. Dessa fungerar som ett verktyg till att utforma ett effektivt och fungerande 

belöningssystem där de anställda känner sig motiverade att arbeta efter företagets riktlinjer. För att 

ett belöningssystem ska fungera optimalt bör hänsyn tas till både de psykologiska och kognitiva 

motivationsteorierna. I enlighet med de psykologiska teorierna ligger utgångsläget för ett fungerande 

belöningssystem i att de grundläggande faktorerna som mat, luft, vatten och sömn är uppfyllda hos 

individen samt en trygghet om att de är skyddade och bevarade. Säkerhetsbehovet enligt Stum 

(2001) är mer inriktade på vikten av att känna sig trygg i sin arbetssituation vilket har en nära 

koppling till HRMs personalpolitik men inte för själva utformandet av belöningssystemet varför 

studiens fokus inte riktar sig till dessa grundläggande faktorer. Däremot kan ett fungerande 

belöningssystem inte uppnås utan att dessa faktorer är uppfyllda varför vi i studien till viss del väljer 

att använda oss av dem. Detta för att se vilken grund de studerade företagen har att utgå ifrån vid 

utformningen av valt belöningssystem.  

Diskussionen ovan berör även Herzbergs (1959) hygienfaktorer. En förutsättning för att skapa 

motivation hos individen är att skapa ett bra arbetsförhållande i form av företagspolitik och 

administration, ledning, relationer till överordnade och underordnade, arbetsvillkor samt status och 

säkerhet.  

Studiens fokus kommer främst att ligga på de mittersta stegen i Maslows behovshierarkin (1954) 

samt Stums (2001) prestationspyramid som mer fokuserar på olika typer av belöningar.  Det andra 

steget i Stums prestationspyramid är belöning och innebär att individen har ett behov av att erhålla 

en ersättning eller annan förmån för sin prestation vilket är något som måste uppfyllas av 

organisationen. Studien lägger en stor vikt på att undersöka hur de utvalda företagen uppfyller detta 

behov hos sina anställda vilket tar formen som ett monetärt belöningssystem. Vidare diskuterar både 

Maslow (1954) och Stum (2001) om vikten av tillhörighet. Ett behov av att integrera med andra och 

känslan av att tillhöra en grupp inom en organisation är viktigt för motivationen. Däremot anser vi 

inte att tillhörighet klassificerar sig som en belöning utan snarare en effekt av belöningssystemet.  

Vi väljer att ta med detta steg i studien som ett sätt att se huruvida belöningssystemet enligt 

skaparna anser att det finns en samhörighet inom gruppen och därigenom se vilka effekter som 

uppnåtts av belöningssystemet. För att den icke monetära belöningen ska vara effektfull bör de leda 

till att skapa en samhörighet hos den enskilde individen. Vidare diskuterar Stum (2001) om 

betydelsen av att kommunicera ut en känsla för mission, vision och strategi inom företaget för en 

ökad motivation hos den anställde.  
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De två näst översta stegen i de båda teorierna är behovet av uppskattning och status samt individuell 

tillväxt och engagemang. Innebörden i dessa begrepp är individens behov av en positiv självbild och 

självkänsla och att bli respekterad av omgivningen vilket enligt Stum (2001) kan stimuleras genom 

större ansvar, befogenheter eller en ökad befattning. Maslow (1954) menar att en ökad status eller 

befattning kan uppnås genom ett starkare självförtroende. Behoven är nära kopplade till de icke 

monetära belöningarna och kan skapa en inre motivation hos individen. Därför är det av intresse att 

undersöka dem närmare i studien.   

Enligt Hackman och Oldham (1980) är det variationen och betydelsen i arbetet i kombination med 

arbetsuppgiftens helhet och identifierbarhet som gör att individen upplever en meningsfullhet i 

arbetet varför detta kommer att studeras närmare.  Vidare menar Hackman och Oldham (1980) att 

återkoppling och självbestämmande skapar en upplevelse av ansvar och en kunskap om resultatet. 

Tillsammans skapar dessa en inre motivation och hög tillfredställelse hos individen vilket leder till en 

hög arbetseffektivitet varför det är av intresse att studera i vilken grad de anställda i de utvalda 

företagen kan påverka sin egen arbetssituation. Viktigt här är att konstatera att detta kommer att 

studeras utifrån grundarna av belöningssystemets perspektiv. Hackman och Oldhams (1980) 

Jobbkaraktäristiska modell har vi valt att använda som ett komplement till Maslows (1954) och Stums 

(2001) mittersta nivåer i vår analysmodell. Här kommer även Herzbergs (1959) motivatorer in som 

ett ytterligare komplement.  

De sista stegen i de båda teorierna handlar om ett självförverkligande och att hitta en bra balans 

mellan arbetsliv och privatliv. Ett väl utformat belöningssystem som uppfyller de berörda behoven 

hos en individ kan leda till ett självförverkligande genom att alla behov stimuleras genom både inre, 

yttre, icke monetära och monetära belöningar. Vi har i vår studie valt att sammanställa det översta 

steget i vår analysmodell av de fysiologiska motivationsteorierna som ett självförverkligande.  Vi 

anser att en bra balans mellan arbetsliv och privatliv är en av flera faktorer som kan innebära ett 

självförverkligande, som enligt Maslow (1954) skiljer sig i förhållande till individen. Däremot är detta 

inget som vi kommer att lägga något större fokus på, då vi inte kommer att intervjua de personer 

som belöningssystemet tillämpas på.  

Härav kommer vi inte kunna svara på om ett självförverkligande har uppnåtts. Studien fokuserar 

alltså på att se hur belöningssystemet är utformat som en förutsättning för att ett självförverkligande 

skall vara möjligt att uppfylla.  

De psykologiska motivationsteorierna tar endast upp faktorer som driver och motiverar individen. 

För att belöningssystemet ska leda till ett önskvärt resultat för företaget kopplar den kognitiva 

motivationsteorin de individuella prestationerna med företagets mål och strategier.  
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För att svara på studiens syfte att undersöka i vilken utsträckning de utvalda företagens 

belöningssystem är utformade efter företagets strategi kommer vi därför att använda oss av 

förväntningsteorin för att se om arbetsuppgifterna utformats med hänsyn till de anställdas egna 

värderingar samtidigt som det skapar ett värde för företaget. Precis som ovan kommer fokus ligga på 

att studera belöningssystemet utifrån skaparna av detta och inte huruvida den enskilde individen 

upplever belöningssystemet som värdefullt. Vidare är det av stor vikt att studera huruvida 

belöningssystemen är baserade på den individuella prestationen eller gruppens prestation samt i 

vilken utsträckning företagen använder sig av inre och yttre belöningar. Kaplan och Atkinson (1998) 

menar att en sammanlänkning av gruppbaserade och individuella belöningar är att föredra för att 

undvika motstånd till ett orättvist belöningssystem. 

Vad som ovan diskuterats sammanfattas nedan i en egen framställning av motivationsteorierna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Egen konstruktion av studiens analysmodell för belöningssystem  

 

Genomgående under analysen kommer den allmänna diskussionen om belöningssystem att vävas in i 

de psykologiska och kognitiva motivationsteorierna.   
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3.4  Strategins påverkan på belöningssystemets utformning  

Det är av stor vikt både för organisationen och för den enskilde medarbetaren att aktivt och 

engagerat arbeta med att verkställa företagets strategi och nå de uppsatta prestationsmålen. För att 

bibehålla engagemanget hos medarbetarna är det av betydelse att vara kreativ vid utformning och 

användande av motiverande belöningar. Ju mer insikt i vad som motiverar och driver medarbetarna 

och ju mer de anställda förlitar sig på att belöningssystemet är ett bra verktyg för att implementera 

strategin, desto mer engagerande blir medarbetare att verkställa företagets strategi. Ett korrekt 

designat belöningssystem är enligt Thompson och Strickland (2001) det starkaste verktyget för att 

uppnå medarbetare som arbetar engagerat och omsorgsfullt med att förverkliga företagets strategi.  

Prestationsbaserade belöningar motiverar medarbetarna att göra sitt främsta för att uppnå de 

strategikritiska prestationsmålen och ett komplett verkställande av strategin. Förutsättningen till ett 

lyckat belöningssystem som leder till en effektfull implementering och verkställande av strategin är 

att finna strategiska relevanta prestationsmått. Måtten bör i sin tur ligga till grund för belöningar, 

utvärdering av individuella och gruppbaserade prestationer och vilka belöningar som faktiskt delas 

ut.  

För att ett företag ska kunna uppnå sina uppsatta mål räcker det inte med att definiera en strategi, 

den måste även implementeras i företaget och följas upp genom löpande utvärdering och kontroll 

(Roos et al, 2004). Det är av underordnad betydelse hur bra strategi som utformats såvida en lyckad 

implementering inte genomförs. Implementeringen är alltså det som enligt Roos et al (2004) 

sammanlänkar Mintzbergs teori om önskad och realiserad strategi och innebär ett 

operationaliserande av strategin, dvs. ett fastställande av de aktiviteter som är nödvändiga för att 

förverkliga strategin.  En bra verksamhetsstyrning är en förutsättning för att få de anställda att arbeta 

i rätt riktning för att en planerad strategi ska bli verklig. 

 

 

  

 

 

Figur 11: Planerad och realiserad strategi konstruerad av Mintzberg (1998) 
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Enligt Roos et al (2004) är en viktig faktor för en lyckad implementering att motivera och engagera de 

anställda att arbeta i rätt riktning för företaget och den valda strategin. Motivationen hos en individ 

speglas av ett flertal faktorer som exempelvis värdesättning från omgivningen, sociala relationer och 

självuppfyllelse. Det är dock av stor vikt att alla medarbetare får tydliga direktiv.  

 

3.4.1 Konkurrensstrategins påverkan på belöningssystemets utformning 

För att uppnå ett effektivt belöningssystem ligger utgångsläget i att de grundläggande faktorerna 

enligt Maslow (1954) och Stum (2001) är uppfyllda genom HRMs personalpolitik. Då grunden till 

belöningssystemets utformning läggs här är det viktigt att även dessa går i rikting med företagets 

strategi. För att tillämpa säkerhetskriterierna på Porters (1999) generiska strategier anser vi att en 

lågkostnadsstrategi där fokus ligger på kostnadsminimeringar att besparingar även bör göras på 

personalsidan. I en differentieringsstrategi där fokus ligger i kvalité och service bör därför detta 

spegla utformningen av personalpolitiken. Dock finns det enligt våra kunskaper inga direkta teorier 

kopplade till detta varför vi i empirin valt att studera hur detta präglas i de valda företagen.  

För att motivera de anställda att arbeta i företagets riktning kräver olika konkurrensstrategier olika 

former av belöningssystem (Porter, 1999) som placerar sig i den mittersta delen i vår analysmodell. 

Stor vikt ligger i att belöna efter önskevärt beteende. Som anställd inom ett företag som tillämpar en 

lågkostnadsstrategi bör belöning ske efter handling och prestation som resulterar i lägre kostnader 

för företaget (Thompson och Strickland, 2001). En kostnadsöverlägsenhet som behöver en intensiv 

tillverkningskontroll, produktionsanpassad produktutformning och långkostnadskanaler för 

distributörer kräver belöningssystem som är baserade på strikt kvantitativa mått (Porter, 1999). Det 

är av stor vikt att medarbetarna motiveras och uppmuntras att ständigt tänka kostnadseffektivt och 

fokusera på kostnadsminimeringar. Säljare på den operativa nivån bör således motiveras att fokusera 

på en kvantitativ volymförsäljning och belönas efter kvantitativa mått som exempelvis antal sålda 

produkter. 

Inom en differentieringsstrategi där begrepp som kundnöjdhet och service är framträdande bör 

medarbetarna motiveras och belönas efter kvalitén i servicen snarare än volymförsäljning. Alltså bör 

de anställda belönas efter handling och prestation som resulterar i hög kvalité utan defekter och fel i 

varan, minskning av reklamationer, snabbare och säkrare leveranser etc. (Thompson och Strickland, 

2001). En differentieringsstrategi kräver ett stort kunnande inom marknadsföring, nyskapande, 

grundforskning, kvalité och produkttillverkning och förespråkar istället mer subjektiva 

belöningssystem (Porter, 1999).  
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Fokusstrategi som är en kombination av nyligen nämnda strategier kräver därför en blandning av 

kvantitativa och subjektiva belöningar beroende på vilken riktning fokuseringen går åt.  

 

 
Generisk strategi 
 

 
Grund för belöning 

 
Exempel 

 
Lågkostnadsstrategi 
 

 
Kvantitativa mått 

 
Volymförsäljning och 
kostnadsminimeringar 
 

 
Differentieringsstrategi 
 

 
Subjektiva mått 

 
Kvalité i service 

 
Fokusstrategi  
 

 
Kvantitativa/Subjektiva mått 

 
Volymförsäljning och 
kostnadsminimeringar/kvalité 
i service  
 

 

       Tabell 5: Egen konstruktion av kopplingen mellan Porters (1999) konkurrensstrategi och belöningssystem  

 

Däremot finns det lite forskning som relaterar strategi mer i detalj till motivations- och 

belöningslitteraturen som vi i studien valt att studera, exempelvis huruvida belöningarna bör vara 

monetära eller icke monetära samt om de bör ske på en individuell eller gruppbaserad nivå för 

respektive strategi. En intressant aspekt är därför att studera huruvida det kan finnas några skillnader 

mellan hur företagen klassificerats efter de olika faktorerna i sin strategiformulering.  

 

3.4.2 Tillväxtstrategins påverkan på belöningssystemets utformning   

Inom ett företag är det av betydande karaktär att det finns strategier som behandlar verksamhetens 

tillväxtfrågor. Ansoffs (1957) tillväxtstrategier om marknadspenetration, produktutveckling, 

marknadsutveckling och diversifiering är olika tillvägagångssätt för att kunna expandera och utveckla 

organisationen. Det är viktigt att företagets tillväxtstrategi tillsammans med övriga strategier inom 

organisationen är väl implementerade bland medarbetarna. Tillväxt kräver att effektiviteten ökar 

vilket kan stimuleras genom ett väl fungerande belöningssystem.  
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Ett företag vars strategiska mål är att expandera på nya eller befintliga marknader kräver anställda 

som är motiverade att utveckla företaget och våga ta risker.  Vidare bör ett belöningssystem 

uppmuntra att egenskaper som ligger i linje med att främja företagets effektivitet och lönsamhet 

även belönas (Svensson, 1997).  

 

Inom tillväxtföretag diskuterar Balkin och Logan (1988) olika belöningar utifrån belöningsnivå, 

belöningskombination, belöningsstruktur och belöningsökning. Belöningsnivån ska vara anpassad 

efter företagets risksituation. Om det visar sig att företaget går sämre något år är det viktigt att 

eventuella belöningar justeras därefter. Belöningskombinationen bör bestå av en rölig del i 

förhållande till den fasta lönen. Den rörliga delen ska ha en direkt återkoppling till antingen den 

individuella eller den gruppbaserade prestationen i förhållande till organisationens mål och riktlinjer. 

Vid utformning av ett belöningssystem som ska främja tillväxt inom företaget samt motverka interna 

konflikter bör företaget eftersträva ett jämlikt konstruerat system. Nivån på belöningarna bör vara 

direkt kopplade till väl utförda prestationer och inte höjas successivt med tiden.  

 

 

Strategi 

 

Belöningssystem 

 

Form av belöning 

 

Tillväxtstrategi 

 

Monetär belöning 

 

Fast lön + provision med direkt 

återkoppling 

 

Tabell 6: Egen konstruktion av kopplingen mellan Ansoffs (1957) tillväxtstrategi och belöningssystem. 
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4 Empiri  

 

4.1  Nordik 

 

4.1.1 Företagsfakta 

År 2006 öppnade Nordik sin första butik i Linköping och finns idag i fyra städer, Linköping, 

Norrköping, Västerås och Göteborg. Nordik har 45 anställda och en omsättning på 100 miljoner 

kronor. Nordik grundades av Stefan Östergårde5, Rickard Jacobsson och Fredrik Jacobsson vilka idag 

arbetar och är operativt verksamma inom företaget. Nordiks vision är att växa på befintliga och nya 

marknader (Stefan Östergårde).  

 

4.1.2 Strategi 

Nordik är ett relativt nytt företag och det finns ingen tydligt utarbetad affärsidé, men enligt Stefan 

Östergårde finns en idé i linje med att de: 

”Betraktar sig själva som en utmanare i en traditionell bransch som har                                        

präglats av ett fåtal aktörer under en längre tid.” 

Målsättningen är att utmana de traditionella spelreglerna som tidigare präglat möbelbranschen. 

Stefan Östergårde menar att möbelbranschen är ålderdomlig och förlegad i förhållande till deras 

branschkollegor, framförallt inom klädesbranschen, varför Nordik strävar efter att skapa och arbeta 

efter ett nytt och unikt sätt som skiljer sig från konkurrenterna.  Enligt Stefan Östergårde står 

inredningsbranschen inför en stor förändring där det finns stora möjligheter och Nordiks strategi 

skulle kunna definieras som en klassisk start-up och investeringscase.  

Nordik är ett självständigt och helägt företag som själva styr över alla butiker. Detta visar sig inom 

organisationen genom korta och snabba beslut som tillsammans med historiken gör företaget 

förändringsbenäget, flexibelt och anpassningsbart till eventuella marknadsförändringar.  I sin tur 

påverkas detta genom en självständighet i förädlingskedjan och genom en liten grupp om fyra 

personer som tillsammans fattar beslut om verksamheten uppnås en bra samsyn inom 

organisationen. Nordik verkar i liknande städer vilket leder till ett homogent synsätt inom företaget 

(Stefan Östergårde).   

                                                           
5
 Stefan Östergårde, VD, grundare och ägare av Nordik. 
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Nordik riktar sig till kunden genom att vara en ung, fräsch och modern butik med en sammansättning 

av etablerade varumärken, nya spännande varumärken samt det egna varumärket (Nordik b). Hos 

Nordik finns ett produktutbud från kuddar och porslin till soffor och matsalsmöbler. Nordik arbetar 

med allt inom heminredning utom fasta kök och badrum. Visuella koncept och upplevelser är något 

de aktivt strävar efter tillsammans med en bra rymd och kundvarv i butiken, trevlig miljö, och en pigg 

och alert personal med hög känsla för service.  Prisvärda möbler och inredningsartiklar är ett koncept 

som ständigt eftersträvas tillsammans med en hög grad av kundanpassad service. Möbler kan enligt 

Stefan Östergårde vara prisvärda inom olika prisklasser men understryker samtidigt betydelsen av 

kvalité.  

Med ett brett produkt- och sortimentsutbud som är i stort sett fullskaligt inom heminredning riktar 

sig Nordik främst till den inredningsintresserade kunden mellan 30 – 50 år (Stefan Östergårde). 

Nordik strävar efter att vara förstahandsvalet för det permanenta hemmet. Kundprofilen är varierad 

med både trogna återkommande kunder som köper flera småsaker som lätt går att byta ut för 

nästkommande säsong som exempelvis kuddar, porslin och plädar. Även nya kunder ingår i Nordiks 

kundprofil. Då service är en viktig faktor inom organisationen är enligt Stefan Östergårde ett 

lojalitetsprogram under uppbyggnad för att kunna vårda och behålla befintliga kunder. I dagsläget 

finns det dock inga resurser för att bygga exempelvis kundklubbar.  

Nordik strävar efter att sälja så mycket som möjligt men inte till vilket pris som helst. Nordik vill 

uppmuntra till spontanitetsköp och budskapet ligget i att köpa en kul och rolig soffa men inte lägga 

för mycket pengar på den (Stefan Östergårde).  

 

4.1.3 Belöningssystem 

Nordik använder sig av olika former av belöningssystem, både monetära och icke monetära. Det 

huvudsakliga syftet med belöningssystemet är att göra vinst och att öka den totala försäljningen. 

Enligt Stefan Östergårde har företaget en filosofi om att: 

”Vara ett generöst företag vilket innebär att den som är med och skapar ett mervärde för företaget 

ska också få chansen att ta del av detta som enskild medarbetare.” 

De monetära belöningarna består av ett traditionellt provisionssystem i form av olika säljkampanjer 

och säljtävlingar, vilket används för att motivera säljarna att sälja mer av en specifik vara och 

därigenom få betalt efter vad som säljs (Stefan Östergårde). I grunden arbetar alla säljarna med en 

fast lön vilken sedan kompletteras med provision som ligger i linje med de säljkampanjer och 

erbjudande som finns tillgängliga ut till kund.  



Empiri 
 

45 
 

Vid tiden för intervjun hölls kampanjen ”soffkalaset” som fokuserar på soffor och 

vardagsrumsprodukter. I samband med detta uppmuntras säljaren att sälja soffor samt tillbehör i 

form av mattor, lampor, soffbord etc. Når en kundorder upp till vissa kriterier så får säljaren en viss 

fast reglerad ersättning (Stefan Östergårde). Varje säljare har sina unika säljkoder och en personlig 

budget beroende på hur stor del av den totala arbetstiden som läggs på säljarbete. Personal som 

arbetar mer med exponering har ofta en lägre säljbudget eftersom tiden för försäljning inte är lika 

omfattande som för den som enbart arbetar med försäljning. Återkoppling från butikschef sker direkt 

efter avslutad kampanj eller tävling och ersättningen kommer varje månad i samband med den 

traditionella utbetalningen (Stefan Östergårde). Vid specialtävlingar kan ersättning däremot ske i 

direkt anslutning till prestationen.  

Enligt Stefan Östergårde använder sig Nordik även av gruppbaserade belöningar i form av tävlingar 

mellan butikerna. Vad som mäts varierar mellan omsättning, täckningsgrad, täckningsbidrag, 

produkter och varugrupper. Med hänsyn till butikernas olika säljnivåer, omsättning och storlek bryts 

belöningarna ner på exempelvis produkter med hjälp av täckningsgrad. Vidare menar Stefan 

Östergårde att företaget präglas av en hög transparens och det framgår tydligt hur respektive butik 

fungerar, vilken omsättning och försäljning respektive butik har under olika perioder.  

De monetära belöningarna är dock relativt små i förhållande till den fasta lönen och anses enligt 

Stefan Östergårde därför vara mer sekundära. Företagets huvudsakliga fokus ligger på de icke 

monetära belöningarna genom att se, öka och förbättra den personliga utvecklingen.  Det som enligt 

Stefan Östergårde driver de anställda är återkoppling såsom att förverkliga sig själv och utvecklas 

som individ i sin yrkesroll. Inom Nordik finns en tydlig karriärgång där alla uppmuntras att ta för sig 

och utvecklas. Inom ramen för Nordik finns ett flertal olika arbetsuppgifter och vinklar för att fånga 

upp och ta tillvara på personligheterna som finns inom företaget. Vidare menar Stefan Östergårde att 

det inom Nordik finns möjligheter till avancemang där möjligheterna bygger på personalens egen 

initiativförmåga, fallenhet och drivkraft. Däremot kan en kvalificerad utbildning behövas för ett antal 

tjänster vilket stöttas av företaget.  Enligt Stefan Östergårde är de anställda väl medvetna om detta.   

Alla ansvarsområden följs upp internt med stort fokus på ekonomiska nyckeltal som köpfrekvens, 

snittorder, täckningsbidrag och täckningsgrad, vilka är enkla att följa upp då statistik finns att tillgå i 

affärssystemet (Stefan Östergårde).  Nordik använder även mjuka parametrar som exempelvis hur 

butiken ser ut, hur hög grad av inspiration som finns och om nyheterna finns synliga för kunderna. 
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Dessa tas med i beaktning och kundnöjdhet mäts genom olika Orvestoundersökningar6. Till 

undersökningarna finns enligt Stefan Östergårde tydliga arbetsuppgifter, mått och mål kopplade. 

Som nyanställd på Nordik erbjuds man utbildningar inom säljteknik och produktkännedom. Inom 

företaget finns en tydlig och detaljerad säljmetodik för att skapa merförsäljning och/eller 

uppförsäljning. Säljaren uppmuntras att genom en instegsmodell successivt lyfta kunden till en 

dyrare vara, byta modell för att uppnå högre täckningsgrad eller hitta ett annat behov hos kunden 

som kan tillfredställas (Stefan Östergårde).   

Organisationen bygger på individuella initiativ och stor vikt läggs vid att våga ta för sig, att vara 

företagsam samt att kunna utveckla och lösa saker självständigt. Det finns grundläggande flöden och 

rutiner inom företaget men personalen har även en stor frihet under ansvar att utföra sitt arbete 

inom ramarna för Nordiks varumärke. Stefan Östergårde menar att det är en tillgång att få göra som 

man vill bara arbetet blir bra.  

De anställda uppmuntras att arbeta efter att skapa ett unikt värde till varje enskild kund genom att 

bygga upp en personlig relation med hjälp av egna initiativ och personlig stil. Vidare framför Stefan 

Östergårde att fasta mönster kan skapa en förlamande effekt och hämma det egna tänkandet och 

initiativkraften som finns hos personalen, varför det är av stor vikt att bygga upp en dynamik inom 

företaget. Inom Nordik finns inga tydliga skiljelinjer mellan olika arbetsuppgifter utan de anställda 

uppmuntras till ett totalansvar och en samarbetsvillig kultur (Stefan Östergårde).  

Återkoppling på arbetsprestationerna sker från närmsta chef genom coach- och utvecklingssamtal 

vid ett flertal tillfällen varje år. Utöver detta förekommer behovsstyrda samtal och om det uppstår 

problem arbetar de anställda för att lösa dem direkt och personalen uppmuntras även att framföra 

nya idéer och eventuella förbättringar. En öppen företagskultur gör enligt Stefan Östergårde att 

information snabbt adresseras till rätt person.   

Inom detaljhandeln finns det svårigheter att få ihop alla arbetstimmar på en traditionell heltidstjänst 

då arbetsdagarna täcks in av alla veckodagarna. Eftersom Nordik har sin butik i ett 

volymhandelsområde är det vanligt förekommande att en kombination av tillsvidareanställda och 

behovsanställda tillämpas. För att skapa mervärde och bygga ett bra team inom företaget strävar 

Nordik efter att använda sig av tillsvidareanställningar i största möjliga utsträckning (Stefan 

Östergårde).  

                                                           
6
 Inhyrd konsumentundersökning som genomförts av SIFO  
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Nordik lägger stor vikt vid team-building inom företaget som omfattar allt från sociala evenemang 

som middagar till att bygga om i butiken vilket är förlagt till kvällstid. Övningar och utbildningar sker 

ofta i anslutning till kick-off sammanhang och personalen uppmuntras att delta och umgås privat. 

Stefan Östergårde menar att aktiviteterna bidragit till en stark familjär känsla inom företaget och 

många umgås även utanför arbetet. Enligt Stefan Östergårde är den starkaste motivatorn för den 

enskilde medarbetaren att ha en delaktighet och stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation. 

Vidare betonar han: 

”Att få vara med och utveckla Nordik som varumärke är i sig det som                                            

driver den anställde att utföra ett bra arbete.” 

Inom en säljorganisation som Nordik finns en mängd olika arbetsuppgifter inom ramen för 

verksamheten som fördelas utefter individens intressen och kunskaper (Stefan Östergårde).  

Stor vikt läggs vid att kunden skall vara nöjd och komma tillbaka och inte känna sig pålurad en 

felaktig produkt. Därför uppmanas de anställda att arbeta för att i största mån hjälpa kunden att 

skapa ett prisvärt och personligt hem. Det är även viktigt att upprätthålla service i returflödena 

(Stefan Östergårde).  

Enligt Stefan Östergårde är Nordiks vision tydlig och utarbetad i organisationen. Genom interna 

undersökningar har det framkommit en stor ”accept” på att de anställda vet vad Nordik står för och 

att som anställd inom organisationen kan relatera och identifiera sig med detta.  Företagets 

kortsiktiga och långsiktiga mål kommuniceras ut till de anställda under traditionella möten inför varje 

säsong. Det som informeras ut är främst vart företaget står i dag och vart företaget vill vara i 

framtiden. Det förekommer även inslag om hur det dagliga arbetet fungerar och hur företaget vill 

uppfattas externt. Däremot diskuteras inte planerna för hur företaget skall nå de strategiska målen. 

De kortsiktiga och långsiktiga målen för den anställdes dagliga nivå är enligt Stefan Östergårde väl 

kommunicerade inom organisationen. 

Trots de monetära belöningarna menar Stefan Östergårde att, det i och med den starka kultur och 

den familjära stämningen, inte finns något större behov att använda sig av monetära belöningar för 

att få personalen att arbeta i rätt riktning. De trivs bra med arbetskamrater och med sina uppgifter 

samt vill vara med och expandera. Det individuella arbetet ligger i att driva på sig själv samt att det 

finns ett stort uppmuntrande från företagets sida för den enskilde personens utveckling.  Största 

drivkraften inom företaget är enligt Stefan Östergårde att det finns stora utvecklingsmöjligheter och 

möjligheten att vara med samt skapa ett varumärke. 
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                         Tabell 7: Egen sammanfattande modell av Nordiks belöningssystem 

Syften med belöningar 
Att göra vinst och att öka den 
totala försäljningen 

Grunder för belöningar 
Finansiella och icke-finansiella mått 
Den som är med och skapar ett 
mervärde för företaget ska även få 
chansen att ta del av detta som 
enskild medarbetare. 
Prestationsmätning och påverkbarhet 
förekommer 

Former för belöningar            
Monetära och icke monetära 
belöningar 

Mottagare av belöningar 
Till största del den enskilde individen, 
men gruppbaserade belöningar 
förekommer. 
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4.2 Mio 

 

4.2.1 Företagsfakta 

År 1962 bildades Miokoncernen i Sverige och finns idag i ett sextiotal butiker utspritt över hela landet 

samt Åland. Huvudkontor finns i Tibro som på 1960-talet var Sveriges möbelcentrum. Miokoncernen 

har haft en expansiv utveckling och är idag marknadsledande på soffor (Mio b). Tillsammans uppnår 

butikerna en försäljning på runt 2 miljarder kronor. Sedan 2006 drivs Miokoncernen som en 

franchisekedja som ägs av Mios handlare och franchisetagare där varje företag är sitt eget och drivs 

som egna butiker (Gunilla Jardestig7). 1986 öppnade Anders Ohlsson8 och Jonas Ohlsson9 Miobutiken 

i Norrköping och 1998 butiken i Linköping. Tillsammans äger de även Mjölbybutiken, som var deras 

första butik.  Idag arbetar omkring 32 personer inom Mio10 och omsätter tillsammans knappt 80 

miljoner kronor (Jonas Ohlsson).  

 

4.2.2 Strategi 

Med ett brett och varierat sortiment med prisvärd kvalité strävar Mio efter att vara ett starkt och 

välkänt varumärke på marknaden. Mio har en ambition att växa på sin befintliga marknad genom att 

öka sin försäljning. Mio strävar även efter att erbjuda en känsla för nyheter och säsongsanpassad 

heminredning som ett spännande alternativ på marknaden. Genom ett bassortiment av 

kvalitetsprodukter till marknadskraftiga priser samt ett spetssortiment bestående av både externa 

varumärken och Mios egna koncept skapas helhetslösningar för att tillfredställa kundens behov och 

livsstil (Mio b). Mio erbjuder ett fulländat sortiment för heminredning förutom fasta badrum och kök. 

Med hjälp av affärsidén om att vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för 

den pris- och kvalitetsmedvetna kunden och alltid leverera ett positivt bemötande har Mio som 

vision att med hjälp av sin goda kunskap vägleda och inspirera kunden till ett bättre hem (Anders 

Ohlsson).  

 

 

                                                           
7
 Gunilla Jardestig – HR och informationschef för hela Miokoncernen 

8
 Anders Ohlsson – Ägare till butiken i Linköping, Norrköping och Mjölby. Butikschef i Norrköping 

9
 Jonas Ohlsson – Ägare till butiken Linköping, Norrköping och Mjölby, samt en VD-roll 

10
 Med Mio syftar studien fortsättningsvis endast till Linköpings och Norrköpingsbutikerna 



Empiri 
 

50 
 

Genom den trygghet som ges av stilsäkra och personliga råd samt ombonad och välinredda butiker 

skapar butiken en känsla av välkomnande, omhändertagande och inspiration hos kunden (Mio b). 

Enligt Gunilla Jardestig vill Mio: 

”Vara förstahandsvalet för den inredningsintresserade kunden som vill köpa riktiga möbler och ta ett 

kliv uppåt på kvalité och service stegen.” 

Detta är något som stärks genom Anders Ohlssons uttalande om att Mio riktar sig till en kvinna i 35-

55 års ålder som har till syfte att skapa sitt andra och mer permanenta bo. Vidare menar Anders 

Ohlsson att begrepp som kvalité är något som kunden förknippar med Mio och det handlar lika 

mycket om kvalité i service som kvalité på produkterna.  

Mio bygger sitt varumärke genom en bred kunskap och kompetens inom möbler och heminredning 

och samarbeten med olika designers. Mio samarbetar regelbundet med fristående designers, men 

även tillfälliga gästdesigners för att skapa en unik produkt till kunden (Anders Ohlsson). Ett aktuellt 

samarbete förekommer idag med Åsa Gessle, som har designat en lampserie och även en mindre del 

textilartade produkter. Enligt Gunilla Jardestig finns det olika alternativ på marknaden men genom 

gästdesigners skapar Mio en unik karaktär som tillsammans med en utbildad personal är svårt att 

kopiera. 

”Mio strävar efter att ständigt vara en del av och följa med i trenderna men inte                 

agera som en spjutspätts och själva vara de som skapar trenden.” 

    Anders Ohlsson 

Det är av stor vikt att trenderna följs utan att greppet om den stora befolkningen går förlorad då alla 

kunder inte är lika moderiktiga (Jonas Ohlsson). Hos Mio ligger stor vikt i att ha ett attraktivt 

produktsortiment där kvalité och service är i fokus, utan att påverka priset (Anders Ohlsson). Genom 

ett nära samarbete i förädlingskedjan uppnås god kvalité inom de olika prisklasserna. För att 

upprätthålla en god service genom hela köpet erbjuder Mio hemkörning och montering förknippat 

med ett pris. För den som önskar erbjuds gratis släpvagn för att frakta hem möblerna.   

Inom Mio arbetas det inte med klubbkort eller bonuskort i någon större utsträckning. Mio arbetar 

efter tesen att ha de rätta priserna från början istället för att uppnå bra priser genom olika former av 

bonusar (Jonas Ohlsson).  Däremot finns ett stort kundregister som underlättar utskick till de 

befintliga kunderna i form av kataloger och annan adresserad reklam.  
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Enligt Anders Ohlsson medför inredningsbranschen svårigheter med klubbkort och andra bonuskort 

då den präglas av ett oregelbundet kundbehov. Behoven styrs faser i livet där ett inredningsbehov 

förekommer under exempelvis flytt eller ombyggnad och inte regelbundet.  

 

4.2.3 Belöningssystem  

Inom Mio finns det inga direkta direktiv från koncernledningen om hur varje butik bör belöna och 

motivera sina anställda. Varje butik har en butikschef/ägare som själv bedriver sin verksamhet och är 

ansvarig för alla typer av personalfrågor (Gunilla Jardestig). Mio använder sig till största delen av 

monetära belöningar i form av en gruppbaserad provision där en del av försäljningen som genereras 

återbetalas i form av en summa fördelat på säljarna utefter andel arbetade timmar.  Syftet med 

belöningssystemet är enligt Anders Ohlsson: 

”Att driva försäljningen framåt, att hela tiden sträva efter att hålla                                       

säljarna hungriga då det är säljaren som i högsta grad bidrar till kundens upplevelse i butiken och en 

avgörande faktor till om en affär kommer till stånd.” 

Vidare syftar belöningssystemet enligt Jonas Ohlsson även till: 

”Att hitta ett automatiskt system där säljarna tillsammans kan ta del av                                   

företagets framgång. Det är av stor vikt att skapa ett intresse och en förståelse hos medarbetarna 

samt att få dela med sig av den framgång som tillsammans presterats.” 

Detta styrks av Anders Ohlsson som hävdar att den som varit med och bidragit till ett gott resultat 

också ska få ta del av detta och vice versa.  Belöningssystemet är ett sätt att motivera medarbetarna, 

vilket visar sig genom säljarnas sätt att agera och vad som framkommer muntligt från de anställda. 

I gruppen som erhåller provision ingår även de som levererar produkterna ut till kund, då även de får 

ett ökat arbete desto mer produkter som säljs. Enligt Anders Ohlsson räcker det inte med att sälja 

många produkter utan de måste även vara lönsamma för att lyckas nå ett lönsamt företag. Mot 

denna bakgrund är provisionen baserad på en försäljningssumma och inte efter antal sålda 

produkter.  Provisionen består av en relativt liten andel av den totala ersättningen i form av en fast 

månadslön. Den fasta månadslönen är däremot individuell och sätts efter en stege som ställs in efter 

mått baserade på hur väl varje medarbetare agerar efter företagets värderingar, hur väl säljaren själv 

ligger i fas med värderingarna samt får de övriga att arbeta efter dem (Jonas Ohlsson). 

Utöver den traditionella lönen och provisionen använder sig Mio av en budgetbonus, vilket innebär 

att en viss monetär del utbetalas till de anställda om de når den uppsatta budgeten.   
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Även budgetbonusen är gruppbaserad och proportionerlig gentemot den tid respektive försäljare 

lagt i butiken. Återkoppling och ersättning för de uppfyllda målen sker månadsvis i samband med den 

fasta lönen. Samtal sker varje månad mellan butikschef och den anställde med uppföljning från 

föregående månad. Ett resultatmail skickas ut varje dag på butiksdatorerna där individers 

prestationer och nyckeltal syns och bra prestationer tydliggörs. 

Utöver dessa belöningar som är kopplade till den månadsvisa försäljningen finns en morot för att 

prestera bra under det totala året genom en nettobonus, vilket innebär att en monetär del ges till 

medarbetarna i slutet av året om de når över en nettovinst över en viss angiven nivå. Även denna 

form av bonus är gruppbaserad. Återkoppling och ersättning sker årsvis då det är först efter årets 

utgång som det synliggörs hur företaget presterat.   

Anledningen till att Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson valt att använda en gruppbaserad form av 

belöningssystem är vikten av en stärkt lagkänsla. Vidare menar ägarna att de visserligen är medvetna 

om att det rent säljmässigt kan vara en större morot att erhålla en individuell provision på den egna 

försäljningen samt en högre grad av rättvisa. Enligt Anders Ohlsson ligger en av Mios främsta strategi 

i att sälja möbler varför det är av största vikt att kunden behandlas på bästa sätt som helhet för att 

kunna generera försäljning även i framtiden. De anställdas ovilja att tillämpa ett individuellt 

belöningssystem har resulterat i den gruppbaserade provisionen, vilket framkommit under 

uppföljningsmöten med varje enskild medarbetare.  

Genom benchmarking jämförs de olika butikerna mot varandra med hjälp av olika nyckeltal.  Den 

enskilde medarbetaren kan se hur det går för den egna butiken samt de övriga butikerna inom hela 

Miokoncernen. Dock finns ingen bonus eller annan form av belöning kopplat till detta utan syftet är 

mer av en informativ karaktär (Jonas Ohlsson).  

Trots den gruppbaserade försäljningsprovisionen tilldelas varje säljare en försäljningsbudget vilket 

mäts genom att varje anställd har ett datakort som automatiskt registrerar den specifika säljarens 

försäljning. Då laget enligt Anders Ohlsson inte blir bättre än den sämsta medarbetaren behövs en 

bekräftelse på hur respektive säljare når sina egna mål även fast det inte är kopplat till någon form av 

belöning.  

Inom Mio arbetas det även till viss del med individuell provision genom olika säljaktiviteter. Dessa 

sker i form av en eventuell merförsäljning till kunden. Som belöning erhålls en symbolisk summa, 

exempelvis några trisslotter.  
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Det bör dock nämnas att dessa säljaktiviteter även kan förekomma i gruppbaserad form. Inom Mio 

arbetas det med flera olika mål men det är framförallt säljmålen som är kopplade till 

belöningssystemet och tydligt mäts inom företaget. Enligt Anders Ohlsson är de anställda medvetna 

om vad som förväntas av dem. Medvetandet uppnås genom dagliga morgonmöten där varje säljares 

budget och dagsmål diskuteras. Budgeten är baserad på vilken roll individen har i företaget. Säljare 

ute i butiken har ofta en högre budget än säljare bakom disken. Budgeten baseras även på andelen 

arbetade timmar. Varje medarbetare är väl medveten om hur de ligger till i förhållande till sin egen 

prestation samt i förhållande till de övriga medarbetarna. De enskilda budgetarna har dock ett högre 

värde än butikens totala budget. Detta för att öka drivkraften och motivationen att nå sin egen bonus 

och maximera sin egen prestation (Jonas Ohlsson). På morgonmötena sätter butikschefen upp 

”laguppställningen” för dagen och hur arbetsuppgifterna ska fördelas.  

En säljare på Mio har fler arbetsuppgifter än själva säljarbetet. Varje säljare är tilldelad ett 

ansvarsområde i form av ansvar för att butiken ser bra ut, att varor finns på lager, orderhantering av 

olika slag etc. Uppföljning och uppmuntran av detta sker verbalt men är inte något som påverkar 

provisionen (Jonas Ohlsson).  Då kundnöjdhet enligt Anders Ohlsson är ett centralt begrepp inom 

organisationen är det ett aktuellt samtalsämne. Kunden ska alltid prioriteras. Kundnöjdheten mäts 

genom inhyrda undersökningar och är något som Mio strävar efter att göra en gång vartannat år. En 

gång i månaden hålls ett längre möte där korta och långsiktiga försäljningsmål diskuteras samt en 

genomgång av kommande kampanjer och uppföljning från föregående månad. Visionen om vart Mio 

är på väg är härigenom införstådd hos de anställda (Jonas Ohlsson). 

På Mio finns det ingen tydlig karriärstege då det inte finns så många steg att gå inom företaget som 

består av säljare, butikschef tillika ägare samt en biträdande butikschef (Anders Ohlsson). Genom ett 

gott agerande, stor drivkraft och en affärsmässighet i säljprocessen kan den enskilde medarbetaren 

utöka sitt ansvar inom sin nuvarande befattning men det finns inga nya roller att tillgå inom 

företaget. Inom Miokoncernen finns det ett flertal riktlinjer för att förenkla det dagliga arbetet, men 

även nya idéer och åsikter från medarbetarna välkomnas och är det som enligt Anders Ohlsson ger 

arbetet en knuff framåt.  

Inom Mio arbetas det aktivt med att implementera företagets värderingar genom ett värderingshäfte 

med de fem grundläggande värderingarna att vara värdeskapande, ta ansvar, vara ett lag, 

affärsmässighet samt att välja utveckling. De värderingar som arbetas centralt inom Miokedjan 

sammanfattas med, kvalité, personligt, stilsäkert och affärsmässigt.  
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Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson har utifrån ovannämnda värderingar skapat deras egna budskap 

för att förenkla de anställdas vardagliga arbete och förtydliga vilka beteenden som eftersträvas för 

att leva upp till vad Mio idag står för.  

”Värderingarna fungerar som en vägledning i det dagliga arbetet men ligger samtidigt till grund för 

att erhålla en samsyn inom företaget.” 

Anders Ohlsson 

Utbildning ges kring häftet för att samtliga medarbetare ska förstå betydelsen av att alla ska arbeta 

efter samma riktlinjer. För att öka grupptillhörigheten anordnar Mio vid tre tillfällen varje år 

personalträffar där de anställdas respektive uppmuntras delta. Då ett arbete på Mio kräver mycket 

helgtid av den anställde är det av stor betydelse att hela familjen känner sig som en del av företaget 

(Jonas Ohlsson).  

Mio arbetar i största mån med tillsvidareanställning, även om detta varierar eftersom inte alla 

arbetar heltid. I dagsläget finns det endast en extrapersonal i respektive butik (Anders Ohlsson). Ett 

av de grundläggande kraven för en säljare att få en anställning i Mio är enligt Anders Ohlsson att det 

måste finnas en vilja att göra affärer. Som säljare hos Mio erbjuds utvecklingsmöjligheter i form av 

utbildning.  Miokoncernen erbjuder idag något som kallas för Mioskolan, där utbildning erbjuds inom 

inrednings- och försäljningsfrågor samt produktkännedom. Skolan erbjuds i ett flertal olika former 

från grundläggande produktutbildningar till mer avancerade utbildningar med utveckling i säljteknik. 

Ett positivt bemötande är något som starkt präglar utbildningarna (Gunilla Jardestig). Utöver 

Mioskolan förekommer även externa utbildningar från Mios leverantörer av olika produkter (Anders 

Ohlsson). 

Stor vikt läggs vid utveckling av personlig service ut till kund under hela köpprocessen. 

Belöningssystemet är till för att motivera den anställde till hundraprocentiga affärer (Anders 

Ohlsson). Ju mer som säljs, desto mer kan företaget erbjuda den anställde i form av belöning. Mio 

eftersträvar kundnytta vilket uppkommer först vid en affär, dessförinnan är kunden enligt Anders 

Ohlsson bara en besökare. Genom att motivera de anställda att genom belöningssystemet öka 

försäljningen ökar även företagets kundnytta genom att kundens behov tillfredställs.  

”Att växa utifrån en tillväxtstrategi syns i omsättningen vilket är det som                                              

styr belöningssystemet.” 

Jonas Ohlsson 
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Kundnöjdheten är en central del av Mios affärsidé. Huvudfokus ligger på att sälja möbler och 

inredning, men inte på bekostnad av att kunden inte är nöjd. Därför har Anders Ohlsson och Jonas 

Ohlsson valt att endast ha en liten del på toppen av lönen som är provisionsbaserad och därmed 

undvika ”tryckförsäljning” som kan komma skapa ett missnöje hos kunden. De är båda överens om 

att största vikt ligger i att tillgodose kundens behov eller gärna mer, men absolut inte mindre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                   Tabell 8: Egen sammanfattande modell av Mios belöningssystem 

Syften med belöningar 
Att motivera medarbetarna att 
driva försäljningen framåt 

Grunder för belöningar 
Finansiella och till viss del icke 
finansiella 
Viktigt att säljarna tillsammans kan ta 
del av företagets framgång       
Prestationsmätning och påverkbarhet 
förekommer 

Former för belöningar            
Mestadels monetära belöningar, 
men också icke monetära 
belöningar 

Mottagare av belöningar 
Fast lön baserad på den enskilde 
individens efterlevnad av företagets 
värderingar                                        
Provision efter i huvudsak 
gruppbaserade prestationer, 
individuella säljtävlingar kan 
förekomma 
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4.3 EM 

 

4.3.1 Företagsfakta 

EM drivs idag som en franchisekedja och startade sin verksamhet 1964. Med ett drygt femtiotal 

butiker runt om i Sverige samt Åland har EM idag omkring 650 medarbetare och 2008 uppnådde de 

en omsättning på 1,3 miljarder kronor. EM är sedan tidigare en fackkedja som idag ägs av drygt 40 

delägare (EM a). Sedan början av 2000-talet ägs och drivs Linköpings-, Norrköpings- och Nyköpings 

butiker av Michael Sturehed11. Peter Backman12 agerar sedan oktober 2008 som säljchef för 

ovannämnda butiker. Med sina 32 medarbetare agerar butikerna som en egen butikskedja inom EM-

koncernen. Under 2009 hade butikerna en omsättning motsvarande 95 miljoner kronor.  

 

4.3.2 Strategi 

EM13 har som strategi att agera som en stor franchisetagare inom ramen för EMs organisation. Enligt 

Michael Sturehed ligger grundstrategin i att: 

”Skapa volym inom marknadsområdet mot andra konkurrerande inredningsföretag samt att på 

långsikt expanderar genom nyöppning av ett flertal butiker. ” 

I den egna målsättningen finns det tydliga krav och riktlinjer från franchisegivaren om hur stor 

omsättningen bör vara. Volymkravet är ett dominerande inslag i EMs organisation då det finns en 

målsättning på hur hög marknadsandel respektive butik bör uppnå. Den långsiktiga strategin är enligt 

Michael Sturehed att med kvalité och service vara det naturliga valet för den moderna 

möbelköparen. En annan strategi är att säkerhetsställa för kunderna att det går bra för 

organisationen och därav skapa en upplevelse av en ökad trygghet i sitt köp (Michael Sturehed). Dock 

är det av största vikt att aldrig tumma på kvalité och service för att lyckas uppfylla omsättnings- och 

andelsmålen. 

Inom EM innebär servicebegreppet att underlätta för kunden i butiken och inte försöka sälja på 

onödiga varor för att därigenom uppnå bättre resultat för organisationen. Oftast är volymkravet 

förknippat med att sänka kostnaderna på produkterna men enligt Michael Sturehed har EM valt att 

istället lägga fokus på kostnadsbesparingar i det bakre ledet genom förhandlingar med 

leverantörerna.  

                                                           
11

 Michael Sturehed – Ägare till butiken i Linköping, Norrköping och Nyköping 
12

 Peter Backman – Säljchef i butiken i Linköping, Norrköping och Nyköping 
13

 I fortsättningen syftar studien till att benämna Linköpings och, Norrköpingsbutikerna som EM 
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Att skapa volym inom organisationen utan att tumma på kvalitén samt att vara det främsta 

alternativet för den moderna möbelköparen är något som EM strävar efter.  

”Dagens konsumenter kräver att möblerna uppnår en hållbar kvalité och ett flertal undersökningar 

stärker vikten av detta när det kommer till kundens val av butik och produkt.” 

 Michael Sturehed  

Vidare menar Michael Sturehed att möbler är en produkt som har ett högt värde varför dagens 

konsument är beredd att betala ett högre pris för att garantera hållbarheten. EMs produkter har ett 

relativt brett prisintervall mellan den dyraste och den billigaste produkten. 

Om vi går tillbaka ett antal år då EM hade en betydligt äldre profil anser Michael Sturehed att 

företaget kan ha uppfattas som en aning ”mossigt”, vilket har förändrats fram till idag. Dock vill EM 

inte uppfattas som toppmoderna på marknaden eftersom deras idealkund inte är det och strävar 

därav efter att uppfattas som en allmändaglig kedja med inslag av modernitet. Det är enligt Michael 

Sturehed av stor vikt att attityden i butiken inte blir för snobbig. Med ett brett produktutbud som 

omfattar hela hemmet förutom badrum och kök, riktar sig EM till kvinnan mellan 35-55 år.  

Under de senare åren har EM allt mer riktat in sig på att ta in nya designers till företaget (Michael 

Sturehed och Peter Backman). I dagslägen pågår ett samarbete med Per Holknekts, skapare av det 

välkända märket Odd Molly. Med denna utställning vill företaget profilera sig mot en ny och mer 

modeinriktad publik. 

Till kunden som är intresserad av att få produkten direkt in i hemmet erbjuds hemkörning för en 

symbolisk summa som en del av serviceutbudet till kund. Genom ett kundregister förenklas 

kommunikationen med befintliga kunder där kundens personuppgifter registreras efter varje affär. 

Eftersom EM erbjuder hemleverans till sina kunder är det lätt att utnyttja den information som ges i 

gatuadresser för att marknadsföra företaget genom exempelvis reklamutskick. Kunduppföljningen är 

ett naturligt steg i säljprocessen. Uppföljning sker vid tiden för en eventuell förnyelse av produkten 

och är ofta förknippad med ett erbjudande från butiken. Idag finns ingen kundklubb på grund av att 

det är oerhört resurskrävande, men är en åtgärd som det arbetas med berättar Michael Sturehed. 

Genom att erbjuda och behålla en god service och en bra kvalité tror Michael Sturehed att detta är 

en avgörande och positiv länk för företaget att informera kunden om produktutbudet. För att 

säkerställa kvalitén hos produkterna genomförs stickprov på varorna innan leverans från 

leverantörerna, vid ankomst på centrallagret eller ute hos respektive butik (Peter Backman). 
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4.3.3 Belöningssystem 

Eftersom EM är ett franchisebolag finns det resurskrav och riktlinjer från styrelsen om hur mycket 

som bör säljas och levereras varje år. Riktlinjerna innefattar sådant som vikten av att upprätthålla 

service, kvalité och volym. Dock har inte koncernledningen någon påverkan på hur 

belöningssystemen ska utformas utan det bestäms separat av respektive butiksägare (Michael 

Sturehed). Inom EM är det i dagsläget Michael Sturehed tillsammans med Peter Backman som 

bestämmer belöningssystemets utformning. Inom EM används ett flertal olika sätt att belöna de 

anställda på den operativa nivån. Det är främst monetära belöningssystem som tillämpas inom 

organisationen där grundsyftet enligt Peter Backman är: 

”Att motivera och stimulera de anställda att arbeta mot EMs angivna mål och förutsättning.” 

EM använder sig av en fast lön till de anställda i kombination med ett individuellt provisionsbaserat 

belöningssystem. Det individuella belöningssystemet är utformat efter olika skalor som i sin tur är 

baserat på en procentsats i förhållande till den givna budgeten. Inom skalan finns det en grundnivå 

som alla anställda behöver komma över för att belöningar ska utbetalas (Peter Backman). En viktig 

aspekt i utformande av belöningssystemet är att ta hänsyn till hög- respektive lågsäsong. 

Hur mycket den anställde säljer är avgörande för hur stor belöningen i slutändan blir. En nackdel med 

det individuella belöningssystemet kan enligt Michael Sturehed vara att konkurrensen mellan 

säljarna i butiken ökar men däremot tror han att det är viktigt att det ändå finns en konkurrens för 

att stimulera till ett mer effektivt arbete. Anledningen till att ett individuellt belöningssystem 

används inom EM är att de anställda tillsammans kommit överens om att de vill bli belönade efter 

den individuella prestationen. 

Till de dyrare och mer exklusiva produkterna krävs det en större produktkännedom och kompetens 

från säljarna och för att upprätthålla servicen och kvalitén på försäljningen arbetar EM med 

kontinuerliga produktutbildningar från leverantörerna. Ett sätt att följa upp de anställdas 

prestationer är att studera offerterna från varje försäljning. Offerten tydliggör vilka varor som blivit 

sålda men ger även indikationer på säljarens arbetssätt. En annan viktig faktor och egenskap hos 

säljaren är att kunna förstå var i köpprocessen kunden befinner sig.  

”Beroende på hur långt kunden har kommit i sitt köpbeslut är det av största vikt att säljaren skapar 

en förståelse för detta för att kunna agera utefter kundens bästa.” 

 Michael Sturehed  



Empiri 
 

59 
 

Utöver belöningarna som är grundade efter budgeten och de olika skalorna förekommer det även 

säljtävlingar. Säljtävlingarna arrangeras varje månad och grundar sig inom vissa produktområden och 

eventuella tilläggsköp för kunden. Belöningarna som delas ut är av ett mindre monetärt värde, som 

exempelvis ett presentkort på en restaurang. Ofta är säljtävlingarna kopplade till aktuella kampanjer 

men även till det ordinära produktutbudet (Peter Backman). 

Syftet med att EM använder sig av ett individuellt monetärt belöningssystem är att säkerställa att 

kunden verkligen får det han/hon förtjänar genom att stimulera och motivera de anställda att 

erbjuda kunden bästa tänkbara service. Utöver den individuella formen använder EM även sig av ett 

gruppbaserat system som visar sig genom att butikerna tävlar mellan varandra. Detta sker även på en 

nationell nivå för hela EM-koncernen. Belöningar som utdelas är även här av ett mindre monetärt 

värde som middagar eller presentkort på eventuella upplevelser (Michael Sturehed).  

Enligt Michael Sturehed är det viktigt att de anställda får vara med och konstruera ett 

belöningssystem som är anpassat efter deras behov och önskningar. Det är viktigt att de anställda får 

möjlighet att föra fram sina önskemål och eventuella idéer till förbättringar. Enligt Michael Sturehed 

är det en ”öppen dörr” inom företaget vilket innebär att justeringar om eventuella ändringar kan 

komma från båda hållen. För att behålla personal inom organisationen är det en förutsättning att 

grundlönen och belöningen är en motivator för varje enskild individ. EM arbetar med att få alla 

anställda medvetna om vilka förutsättningar som gäller för utbetald belöning genom 

uppföljningssamtal som hålls med varje individ var tredje månad. Varje dag kan alla anställda även se 

sin egen säljprestation i förhållande till de övriga säljarna i butiken men även mot de andra butikerna. 

Syftet med utvecklingssamtalen är att utveckla och stimulera de anställda till ett bättre och 

effektivare arbete. Enligt både Michael Sturehed och Peter Backman är det viktigt att personalen är 

medvetna om vilka krav och förväntningar som ställs för varje butik samt på en individuell nivå. 

Det förekommer även icke monetära belöningar som att de anställda erbjuds utbildningar inom olika 

produktområden vilket leder till eventuellt ökat ansvarsområde (Peter Backman). I EMs 

personalstrategi är det enligt Michael Sturehed lika naturligt att utveckla sina anställda som att 

avveckla en säljare som inte matchar de krav som ställs eller helt enkelt inte trivs i sin roll. Är detta 

fallet kan omplacering förekomma eller att säljaren får avsluta sin anställning. Möjligheter och 

förutsättningar till avancemang inom organisationen ser olika ut för alla anställda eftersom det är 

den enskilda individens egna förutsättningar som bestämmer hur möjligheterna ser ut.  Enligt 

Michael Sturehed vill inte alla anställda avancera utan är nöjda med sin tjänst och sin position inom 

organisationen.  
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Det är av stor vikt att alla medarbetare har en grundläggande produktkännedom och besitter 

relevanta erfarenheter för sin anställning för att kunna ge kunden den service som förväntas (Peter 

Backman). Utöver det finns det inga direkta ingångsvärden för att få möjlighet till en säljtjänst inom 

EM. Inom EM finns ett flertal utbildningar konstruerade för personalen med syfte att implementera 

företagets strategier och grundvärden.  Det är enligt Peter Backman viktigt att de anställda är 

medvetna om vilka värderingar som gäller inom organisationen. Det är även av betydande karaktär 

att förstå vad kvalité och service innebär för kunden. Vidare menar Peter Backman att det ur 

kundens perspektiv: 

”…är själva upplevelsen i butiken som är avgörande för hur känslan för företaget                           

formas och lokalernas utseende och uppbyggnad är en viktig faktor för att stimulera kunden till en 

eventuell affär.” 

EM erbjuder kompetensutveckling genom uppföljningssamtal samt eventuella produktutbildningar. 

Vid nyanställningar men även löpande under anställningen erbjuds ett flertal utbildningar både 

internt inom EM men även externt från leverantörerna. Dock erbjuds inga utbildningar inom 

ledarskap eller självförverkligande utan detta ansvarar den enskilde individen själv för. Goda 

prestationer kan eventuellt belönas med ökat ansvar inom något produktområde. Som säljare finns 

det möjligheter att avancera till säljledare och i nästa steg att bli butikschef (Michael Sturehed). 

Inom EM finns ett flertal olika anställningsformer som tillsvidareanställningar och extrapersonal vid 

helger och somrar. Kontrakten binds upp på minst ett år i taget. En förutsättning för att bli erbjuden 

en anställningen på den operativa nivån inom EM är att det finns ett stort intresse för försäljning och 

relevant arbetslivserfarenhet (Michael Sturehed).  

EMs strategi är att vara det naturliga valet för den moderna möbelköparen. För att uppnå detta är 

det viktigt att belöningssystemet är i linje med de viktigaste grundvärdena om att upprätthålla en 

god kvalité och service. Ett av EMs krav från franschisegivaren är att arbeta efter att skapa 

volymförsäljning, dock finns det inga restriktioner kring hur belöningssystemet ska konstrueras. 

Enligt Michael Sturehed är det viktigt att belöningarna ligger i linje med företagets vision om att 

skapa hög kundnöjdhet genom service och kvalité. Strategierna som är etablerade ska vara väl 

införstådda hos de anställda och det är enligt Michael Sturehed viktigt att personalen förstår 

betydelsen och kopplingen mellan strategierna och belöningarna. Det är även av stor vikt att 

belöningssystemet grundar sig på företagets värderingar och inte påverkas av andra påtryckningar 

från eventuella leverantörer.  
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Dock menar Michael Sturehed att det är svårt att få de monetära belöningarna att helt samspela 

med strategin genom exempelvis att skapa volym och stordriftsdelar eftersom det skulle innebära att 

säljarna fokuserade enbart på att sälja de dyraste produkterna.  

Ett sätt att implementera strategin inom organisationen är att kontinuerligt ha informationsträffar då 

företagets mål presenteras ur både ett kort- och långtsiktigt perspektiv. Utvecklingssamtal sker på 

individuell nivå en gång om året där den anställde får möjlighet att visa sina kunskaper inom 

företaget. Under utvecklingssamtalen är det viktigt att varje anställds prestationer utvärderas för det 

gångna året men även att sätta upp nya stimulerande mål för nästkommande år. Ett projekt som idag 

är på gång är att ta fram strategiskt relevanta mått att belöna de anställda efter (Peter Backman).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Tabell 9: Egen sammanfattande modell av EMs belöningssystem 

Syften med belöningar 
Motivera och stimulera de 
anställda att arbeta mot EMs 
angivna mål och förutsättningar  

 

Grunder för belöningar 
Finansiella och till viss del icke 
finansiella 
Viktigt att de anställda får vara med 
och konstruera ett belöningssystem 
som är anpassat efter deras behov och 
önskningar                
Prestationsmätning förekommer 

Former för belöningar            
Monetära och icke monetära 
belöningar 

Mottagare av belöningar 
Framförallt ett individuellt 
provisionssystem, men det 
förekommer säljtävlingar butikerna 
emellan och då i gruppbaserad form                                        
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5  Analys  
 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån den teoretiska referensramen. 

Först kommer vi att applicera företagen på Porters (1999) kriterier som skiljer en 

differentieringsstrategi från en lågkostnadsstrategi, för att därefter kategorisera företagen inom en 

strategi. Därefter tillämpas empirin på vår analysmodell av belöningssystemet och dess koppling till 

företagets strategi. Slutligen presenteras en sammankopplande del över de studerade företagen.  

 

5.1  Nordik 

 

5.1.1 Strategi  

 

Konkurrensstrategi 

Strategin att vara en utmanare till den traditionella möbelbranschen är ett sätt att skilja sig från 

konkurrenterna, vilket Nordik vill uppnå genom service och modernitet i produktutbudet.  

Nordik fokuserar på att upprätthålla en god servicenivå för prisvärda produkter. Vad som ligger i 

begreppet prisvärt kan diskuteras då Stefan Östergårde understryker vikten av att en möbel eller 

inredningsartikel enkelt ska kunna förnyas och bytas efter behov genom att inte kosta för mycket är 

en aspekt som talar emot en differentieringsstrategi. Detta är mera i linje med en lågkostnadsstrategi 

där företaget konkurrerar genom ett lågt pris. Inom Nordik uppmuntras impulsköp vilket inte ligger i 

linje med ett högt pris varför vi anser att de tenderar mot ett högt prismedvetande. Visserligen 

menar Porter (1999) att en differentieringsstrategi inte kan bortse från kostnader, men det är inte 

där huvudfokus bör ligga. Mot denna bakgrund kan möbler enligt Stefan Östergårde vara prisvärda 

inom olika prisklasser vilket tyder på att prisvärdhet ligger i kontrasten mellan pris och kvalité. Nordik 

strävar således efter att hålla bra priser utifrån den kvalité som erbjuds. Kvalitén är viktig och får inte 

förbises. Med anledning av ovanstående diskussion har vi valt att placera kvalité med ett högt fokus i 

tabellen nedan. Däremot framhäver Stefan Östergårde att priset är det som hålls högst tillsammans 

med en god service.  
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Ett sätt att differentiera sig är enligt Porter (1999) att erbjuda något unikt i sin service. Nordik strävar 

efter att upprätthålla en hög känsla för service genom en pigg och alert personal. Vidare läggs stor 

vikt vid att erbjuda kundanpassad service för att på bästa sätt hjälpa kunden, utifrån dennes specifika 

behov, att inreda ett mer permanent hem. Denna form av service uppnås genom att skapa ett nytt 

och unikt sätt att arbeta efter. Utifrån ovannämnda diskussion anser vi att service är ett 

dominerande inslag i verksamheten varför vi väljer att placera Nordik under hög fokusering på 

service.  

Genom att erbjuda ett modernare sortiment i förhållande till konkurrenterna uppnås fokus på en viss 

form av design vilket enligt Porter (1999) är ett karaktärsdrag som är vanligt förekommande hos en 

differentieringsstrategi. Att skapa ett nytt och unikt sätt till sina kunder genom sina varumärken ger 

även en viss anspelning på att design är en aktuell faktor inom företaget. Dock anser vi inte att något 

större fokus läggs här eftersom de inte uttryckligen arbetar med speciella designers, varför Nordik 

hamnar mittemellan lågt och högt fokus i tabellen.  

Ett typiskt drag för en differentieringsstrategi är att kunden ofta utvecklar en märkestrohet, en form 

av lojalitet gentemot företaget. Enligt Stefan Östergårde har Nordik en del lojala och återkommande 

kunder men även nya kunder vilket därför endast till viss del går i hand med Porters (1999) 

differentieringsstrategi om kundlojalitet. Dock är ett kundlojalitetsprogram inom Nordik under 

uppbyggnad för att behålla och värna om de befintliga kunderna och därav möjligtvis skapa en större 

märkestrohet hos kunden, varför tendenser finns att arbeta mot dessa mål. Märkestrohet innebär 

även att kunden inte är priskänslig vilket inte stämmer hos Nordik som strävar efter att locka till 

spontanitetsköp genom bra priser. Därför placeras Nordik på en låg fokusnivå.  

Nordik har genom sin relativt nya ställning på marknaden inte växt sig stora nog för att kunna 

utnyttja stordriftsfördelar och volymproduktion som enligt Porter (1999) är en förutsättning för att 

lyckas med en lågkostnadsstrategi. Därför sätter vi in Nordik som lågprioriterat för dessa kriterier.  

Genom ett brett produktsortiment som är nästintill fullständigt inom heminredning vill Nordik sälja 

så mycket som möjligt men inte på bekostnad av vad de står för som varumärke, att vara nya och 

moderna samt att ge en god kundanpassad service. Detta anser vi ytterligare stödjer det faktum att 

Nordik inte tillämpar en volymproduktion.   
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             Tabell 10: Egen konstruktion av Nordiks placering på konkurrensstrategins fokusskala 

 

Nordik som strävar efter hög grad av service i kombination med prisvärda produkter skulle vi 

klassificera som en differentieringsstrategi. Att differentiera sig innebär att skapa något unikt i sitt 

utbud. Trots att fokus inte ligger på kostnaderna är det viktigt att inte glömma bort denna del. En låg 

prioritering av volymproduktion och stordriftsfördelar talar ytterligare för en differentieringsstrategi. 

Eftersom det finns ett stort fokus på att skilja sig från konkurrenterna genom ett modernare 

produktutbud och i kombination med en hel del återkommande kunder anser vi att detta väger mer 

åt en differentieringsstrategi.   

Genom fokus på nya och moderna produkter har Nordik till viss del nischat sig mot den mer 

modemedvetna kunden i 30-50-årsåldern. Vad som anses modernt är dock till viss del beroende av 

kundens egna preferenser varför denna nisch fortfarande är bred nog att inte klassificeras som en 

fokusstrategi enligt Porter (1980), varför konstaterandet om att tillämpa en differentieringsstrategi 

kvarstår.  

 

Tillväxtstrategi  

Nordik har stora ambitioner att växa både på nuvarande och nya marknader vilket passar in på 

Ansoffs (1957) tillväxtstrategi. Tillväxt genom befintliga produkter på den befintliga marknaden 

kommer Nordik nå ut till en större målgrupp och därigenom kunna öka sin försäljning. Detta tyder på 

att de tillämpar en tillväxtstrategi genom vad Ansoff (1957) benämner marknadspenetration. Nordik 

har även som vision att växa genom öppnande av butiker i fler städer.  

Faktorer:       Nordik 

Fokusskala:  

Pris                           X 

Kvalité                           X 

Service                           X 

Design              X 

Märkestrohet             X 

Volymproduktion X 

Stordriftsfördelar X 

Låg Hög 
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Med samma produktutbud strävar de efter att ta sig in på nya marknader vilket Ansoff (1957) 

benämner som en marknadsutveckling.  

Utifrån diskussionen ovan kring Nordiks strategi har vi sammanfattningsvis valt att placera in Nordik 

som en differentieringsstrategi med en tillväxtstrategi i form av att både penetrera den befintliga 

marknaden med befintliga produkter djupare samt att med sina befintliga produkter ta sig in på nya 

marknader.  

 

5.1.2 Belöningssystem 

I enlighet med Stums (2001) och Maslows (1954) teorier om de grundläggande faktorerna för 

uppfyllelse av självförverkligande strävar Nordik efter att i största mån använda sig av fasta 

anställningar i form av tillsvidareanställning. En tillsvidareanställning är ett sätt som framförallt kan 

tillämpas på Stums (2001) första steg i prestationspyramiden om vikten av att känna trygghet på 

arbetsplatsen. Härav anser vi att Nordik har en bra grund att stå på för att lyckas utforma ett effektivt 

belöningssystem.  

En ytterligare faktor som stärker grunden för ett effektivt belöningssystem kan ses genom 

arbetsförhållandet som enligt Herzberg (1959) handlar om relationer till över- och underordnade. 

Inom Nordik uppmuntras en bra relation genom en öppen företagskultur i form av att nya idéer 

välkomnas och lätt adresseras till rätt person.   

Nordik tillämpar belöningssystem i form av både monetära och icke monetära belöningar. De 

monetära belöningarna finns i form av ett traditionellt individuellt provisionssystem kombinerat med 

gruppbaserad provision vid säljtävlingar mellan butikerna. Detta system går i hand med Stums (2001) 

argumentation om att stimulera behovet av att få ersättning för utförd prestation. Genom 

provisionen ges belöning efter hur mycket individen själv presterar och mäts efter kvantitativa mått. 

När en kundorder når upp till vissa kriterier så erhåller säljaren en viss fast reglerad ersättning. Denna 

form av ersättning är enligt Stefan Östergårde väl kommunicerad till de anställda och lätt att förstå 

vilket enligt Merchant och Van der Stede (2007) är en betydelsefull faktor för ett effektivt 

belöningssystem. Härav anses individen genom belöningssystemets utformning få stor möjlighet att 

själv påverka sin egen prestation vilket ligger i linje med Merchant och Van der Stedes (2007) krav om 

att ett belöningssystem ska vara utformat så att den anställde själv skall kunna påverka sin 

prestation.  
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Den monetära belöningen uppnås genom den individuella provisionen som bestäms av ägarna. I de 

fall säljarna skulle känna sig mer motiverade av ett gruppbaserat provisionssystem. Det finns från 

företagets sida ingen antydan om att detta skulle ändras. Detta går emot att ha en öppen 

företagskultur som uppmuntrar till att komma med nya idéer och därav inte i linje med ett flexibelt 

belöningssystem. Flexibilitet behöver dock inte innebära att de måste byta belöningsform vid 

önskemål utan snarare att det anpassas efter marknadsförändringar. Det finns inget i Nordiks 

utformning som tyder på att de anpassar sitt belöningssystem utefter marknadsförändringar varför 

Nordik inte helt utformat sitt belöningssystem i enlighet med Merchant och Van der Stedes (2007) 

kriterium om att ett belöningssystem ska vara flexibelt.  

Genom att tillämpa tillsvidareanställningar inom företaget vill Nordik skapa mervärde och bygga ett 

bra team. Detta stärker antagandet om att trygghetsfaktorerna bidrar till ett mer effektivt 

belöningssystem. Tillsvidareanställningar kan även frambringa en långsiktighet i anställningen vilket 

leder till ökad motivation till att bidra och skapa en vilja att samverka och integrera med andra 

personer för att tillfredställa sitt behov av tillhörighet. Detta beteende utgör det tredje steget i 

Maslows (1954) behovshierarki och det andra steget i Stums (2001) prestationspyramid. Inom Nordik 

läggs stor vikt på team-building samt övningar och utbildningar som ofta sker i anslutning till 

kickoffer. Stefan Östergårde menar att aktiviteterna bidragit till en stark familjär känsla inom 

företaget och många umgås även utanför arbetet. Inom Nordik finns det inga tydliga skiljelinjer 

mellan arbetsuppgifterna utan de anställda uppmuntras till ett totalansvar och en samarbetsvillig 

kultur. Ett sådant arbetssätt är ytterligare en aspekt som talar för en tillhörighetskänsla inom 

gruppen. Utifrån Stefan Östergårdes perspektiv kan det icke-monetära belöningssystemet komma 

genom ovannämnda evenemang, bidra till en bättre samhörighet som sedan motiverar anställda att 

utföra ett bra arbete. 

Vidare diskuterar Stum (2001) vikten av att kommunicera ut en känsla av vision och mission inom 

företaget. Enligt Stefan Östergårde är Nordiks vision tydlig och utarbetad i organisationen vilket visat 

sig i interna undersökningar. Det som informeras ut är främst vart företaget står i dag och var 

företaget vill vara i framtiden. Däremot diskuteras inte planerna för hur företaget skall nå dessa 

strategiska mål. De kortsiktiga och de långsiktiga målen för den anställdes dagliga nivå är enligt 

Stefan Östergårde väl kommunicerade inom organisationen. Stum (2001) diskuterar även vikten av 

att kommunicera ut företagets strategi till de anställda. Vidare menar Stefan Östergårde att Nordik 

inte har någon utarbetad affärsidé varför det kan diskuteras huruvida Nordik uppfyller kraven på en 

väl kommunicerad vision, mission och strategi.  
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Enligt Stefan Östergårde är dock de anställda väl medvetna om vad Nordik står för och de kan själva 

identifiera sig med Nordik och deras grundtankar varför kriterierna kan anses uppfyllda utifrån 

skaparna av belöningssystemets perspektiv trots att de inte är klart utformade hos företaget.  

Att känna tillhörighet inom organisationen kan ses som en effekt av ökad motivation hos individen 

som härstammar från icke monetära belöningar. Nästa steg i vår sammanställning av de psykologiska 

motivationsteorierna kan klassificeras som icke monetära belöningar och berör individens behov av 

uppskattning och status samt individuell tillväxt och engagemang. Enligt Stefan Östergårde ligger den 

största motivationskraften i icke monetära belöningar såsom att se, öka och förbättra den anställdes 

personliga utveckling. Detta eftersom de monetära belöningarna i form av provision endast är en 

liten del av den totala ersättningen.  

Återkoppling är något som Hackman och Oldham (1980) diskuterar som en viktig faktor för att uppnå 

kunskap om utfallet av sin egen prestation. Vidare betonar Merchant och Van der Stede (2007) att 

tiden mellan prestation och återkoppling inte bör vara för lång. Återkoppling på arbetsprestationerna 

sker hos Nordik från närmsta chef genom coach- och utvecklingssamtal ett antal gånger per år. 

Utöver detta sker behovsstyrda samtal och om det uppstår problem arbetar de anställda för att lösa 

dem direkt. Att ge återkoppling på utfört arbete några gånger per år är något som inte går i linje med 

Merchant och Van der Stedes (2007) argument om hur länge motivationen bibehålls hos individen. 

Däremot kan det övergripande arbetet återkopplas några gånger per år men inte specifika händelser 

eftersom effekten försvinner med tiden. Detta löser Nordik genom att tillämpa behovsstyrda samtal.  

Ersättning i form av monetära belöningar betalas ut varje månad i samband med den traditionella 

utbetalningen, löneutbetalningen. Vid specialtävlingar kan ersättning däremot ske i direkt anslutning 

till prestationen. Den direkta återkopplingen via säljtävlingarna gör att motivationen enligt Merchant 

och Van der Stede (2007) bibehålls hos individen varför vi anser att denna aspekt tagits i beaktning 

vid utformningen av belöningssystemet. Däremot kan det diskuteras huruvida ersättning efter en 

månad är tillräckligt snabbt för att motivationen ska bibehållas. Utifrån Merchant och Van der Stedes 

(2007) tidigare argument om tidsaspekten anser vi att månadsvis återkoppling är väl länge för att 

bibehålla motivation. Med hänsyn till ett företags tid och resurser anser vi dock att detta är en rimlig 

tid att dela ut ersättningen från företagets sida. 

Genom den egna säljkoden och den dagliga registreringen av försäljningsvolymen kan varje individ  

se sin egen prestation varför vi anser att den månadsvisa återkopplingen ändock är en tillräcklig 

tidsaspekt i kombination med den dagliga möjligheten till uppföljningen.  
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Inom Nordik har personalen stor frihet att själva bestämma hur arbetet ska utformas. Det viktiga är 

att resultatet är i linje med vad som förväntas. Organisationen bygger på individuella initiativ och stor 

vikt ligger i att våga ta för sig, att vara företagsam samt att kunna utveckla och lösa saker 

självständigt.  

Härav skapas en vad Hackman och Oldham (1980) benämner ansvarskänsla hos individen. Stefan 

Östergårde stärker detta med sitt uttalande om att det som driver de anställda är återkoppling såsom 

att förverkliga sig själv och utvecklas som individ och i sin yrkesroll. Hos Nordik uppmuntras de 

anställda att arbeta efter att skapa ett unikt värde till varje enskild kund genom en personlig relation 

med hjälp av egna initiativ och personlig stil. Härav ges personalen stor delaktighet och möjligheter 

att påverka den egna arbetsuppgiften. Detta uppfyller Merchant och Van der Stedes (2007) andra 

krav för utformningen av ett belöningssystem.  

Vidare menar Hackman och Oldham (1980) att en arbetsuppgifts utformning har en betydelse för om 

den anställde upplever sitt arbete på arbetsplatsen som positiv. Hos Nordik finns ett flertal olika 

arbetsuppgifter för att fånga upp och tillvarata de personligheter som finns inom organisationen. Det 

är upp till den enskilde individen att visa vad han/hon är bra på. Tillsammans skapar nämnda kriterier 

enligt Hackman och Oldham (1980) en inre motivation, hög tillfredställelse och hög arbetseffektivitet, 

vilket i sin tur kompletterar Maslows (1954) och Stums (2001) teorier om att uppnå uppskattning och 

status samt individuell tillväxt och engagemang.  Detta är att se som en förutsättning för att kunna 

utföra ett arbete i linje med de värderingar som belönas. Det är genom belöningen av det utförda 

arbetet som Maslows (1954) och Stums (2001) teorier uppfylls.  

Möjligheten att avancera bygger som tidigare nämnts på individens fallenhet, initiativförmåga och 

drivkraft. Individuell tillväxt kan enligt Stum (2001) uppnås genom högre befattning och ökat ansvar. 

Inom Nordik erbjuds utbildningar inom säljteknik och produktkännedom för att utvecklas inom den 

tydliga och detaljerade säljmetodiken som finns hos företaget för att skapa merförsäljning och/eller 

uppförsäljning. Att utveckla säljtekniken genom utbildning kan bidra till att initiativförmågan och 

”drivet” hos individen växer och därav kan en ökad befattning och ansvar uppnås. Detta skapar i sin 

tur den individuella tillväxten som Stum (2001) diskuterar i sin prestationspyramid.  

Inom Nordik ligger det individuella arbetet i att driva på sig själv samt att det finns ett stort 

uppmuntrande från företagets sida för den enskilde personens utveckling. Genom att få förtroende 

från sin arbetsgivare och känna samhörighet kan ett starkare självförtroende utvecklas hos individen. 

Därigenom kan en högre befattning och ökad status uppnås vilket ligger i linje med Maslows (1954) 

fjärde nivå som berör individens behov av uppskattning och status. Tillsammans utgör argumenten 

ovan det femte steget i vår analysmodell. 



Analys 
 

69 
 

Enligt Stefan Östergårde ligger värdet av belöningen hos de anställda i att utvecklas i sin yrkesroll och 

att få vara med och skapa Nordik som varumärke. Därav menar Stefan Östergårde att de anställda 

upplever ett stort värde i de icke monetära belöningarna och är något som Nordik har försökt att ta 

hänsyn till i sin utformning av belöningssystem.  

Att motiveras av att vara med och skapa ett varumärke och att känna en identitet med företaget är 

ett tydligt exempel på att belöningssystemet enligt Stefan Östergårde är värdeskapande för 

medarbetarna. Vidare anser vi att detta är att betrakta som ett långsiktigt åtagande vilket 

tillsammans med den grundläggande HRM- politiken om strävan att arbeta med tillsvidareanställning 

uppfyller Merchant och Van der Stedes (2007) kriterium om ett hållbart och långsiktigt 

belöningssystem. En fråga som kan ställas är varför monetära belöningar tillämpas om det enligt 

skaparna av belöningssystemet inte är det som driver personalen då ett belöningssystem enligt 

Merchant och Van det Stede (2007) ska vara kostnadseffektivt. Ett monetärt belöningssystem 

påverkar företagets finansiella ställning och bör därför endast användas om det tillför ett värde för 

organisationen.  

Enligt de psykologiska motivationsteorierna behövs belöningar av både monetär och icke monetär 

form tillsammans med grundläggande säkerhetsfaktorer för att stimulera ett effektivt 

belöningssystem och skapa ett självförverkligande av individen. Detta är något som Nordik med 

hänsyn till diskussionen ovan uppfyller genom sin utformning av belöningssystemet och 

grundläggande HRM- arbete.  

Inom Nordik är begrepp som service och kvalité det som företaget fokuserar mest på bland 

personalens arbetsuppgifter. Belöning av dessa beteenden bygger främst på icke monetära 

belöningar såsom större ansvarsområden och ökad status, men även i form av monetära belöningar 

genom provisionssystemet. Dessa kan, enligt Kaplan och Atkinson (1998), klassificeras som en form 

av yttre belöningar. Den största belöningen är dock, enligt Stefan Östergårde, de inre belöningarna 

som uppstår till följd av att känna en delaktighet och möjligheten att vara med och påverka, och 

utveckla, Nordik som varumärke. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Nordik genom sina tillsvidareanställningar har en bra grund 

för att kunna utforma ett effektivt belöningssystem. Vidare anser vi att Nordik tar hänsyn till de 

övriga behovsfaktorerna i vår analysmodell över ett effektivt belöningssystem. Detta sker genom att 

tillämpa monetära belöningar enligt Stums (2001) argumentation kring vikten av att erhålla 

ersättning för utförd prestation samt den sammanlagda diskussionen kring vikten av att genom 

belöningssystemet kunna uppnå en individuell tillväxt.  
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Detta kan uppnås genom icke monetära belöningarna i form av beröm, möjlighet till avancemang och 

utökat ansvar samt en frihet att själv ta egna initiativ som uppskattas från ledningen. Tillsammans 

anser vi att dessa kriterier kan leda till ett väl utformat belöningssystem som i sin tur kan stimulera 

ett självförverkligande hos individen.  

 

5.1.3 Strategins påverkan på belöningssystemets utformning 

Nordik som vi valt att klassificera enligt vad Porter (1999) benämner en differentieringsstrategi bör i 

enlighet med Porter (1999) och Thompson och Strickland (2001) motivera sina anställda efter 

beteenden som speglar den unikhet som präglar företaget. 

I den differentieringsstrategi som Nordik tillämpar ligger fokus främst på att upprätthålla en god 

service gentemot kund. För att klara av detta är det viktigt att lägga tyngd på personalfrågorna då det 

är personalen som fungerar som företagets ansikte utåt och är de som ska ge den service som 

företaget vill identifiera sig med. Stor vikt ligger vid att satsa på sin personal och utbilda och 

uppmuntra dem till att ge en sådan form av service till kunden, vilket underlättas av en 

tillsvidareanställning. Detta då det kan vara svårt att skapa en unikhet och kvalité i sin service vid 

tillämpandet av extrapersonal och är även förknippat med stora kostnader genom att investera i 

kunskap hos flertalet extra anställda som inte nödvändigtvis ser en långsiktighet i sitt arbete. Då det 

inom Nordik är av stor vikt att de anställda identifierar sig med Nordik som varumärke samt att de tar 

egna initiativ krävs stort fokus på personalfrågorna för att uppnå detta hos de anställda. Mot denna 

bakgrund anser vi att Nordik, genom sina tillsvidareanställningar, har en bra grund att stå på för att 

lyckas upprätta ett effektivt belöningssystem i linje med deras differentieringsstrategi och skapar 

även en trygghet på arbetsplatsen som diskuteras av Stum (2001).  

Vidare har Nordik en öppen företagskultur som välkomnar nya idéer vilket underlättar 

initiativtagande, vilket enligt Herzberg (1959) stärker grunden för ett effektivt belöningssystem. 

Detta är något vi anser föreligga hos alla företag och som inte är direkt kopplat till en speciell 

strategi. Det stärker således grunden för att kunna utforma ett effektivt belöningssystem men är inte 

något specifikt för en differentieringsstrategi. 

Porter (1999) menar att karaktärsdragen för en differentieringsstrategi präglas av subjektiva 

belöningar. Inom Nordik belönas de anställda utefter hur mycket de säljer utifrån en uppsättning 

kriterier i en säljorder. Värdet av försäljningen mäts genom en kvantitativ bedömning vilket snarare 

ligger i linje med vad Porter (1999) benämner en lågkostnadsstrategi. Genom att belöna efter kvalité 

i försäljningen belönas också indirekt den anställdes servicegrad.  
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Det krävs ofta mer tid och mera kunskap för att sälja en dyrare produkt vilket synliggörs på 

säljordern. Kvalitéerna utvecklas hos säljaren genom olika utbildningarna som ges inom företaget och 

tillsammans med individens förmåga att arbeta efter företagets riktlinjer och grundvärden skapas 

motivation om att erhålla belöning för sådan prestation. Service och kvalité är centrala faktorer i 

Nordiks strategi varför detta måste uppmuntras hos säljarna. 

Genom en instegsmodell vill Nordik uppmana säljarna att genom god service skapa uppförsäljning 

genom att sälja produkter till bättre kvalité vilket på lång sikt skapar den kvalité - och 

servicemedvetenhet som Nordik strävar efter. Det viktiga är att kunden ska känna sig nöjd och inte 

pålurad någon produkt varför service i returflödena är viktigt.  

Hos Nordik ligger provisionen i linje med säljkampanjer och erbjudanden som finns tillgängliga ut till 

kund vilket sammankopplar belöningen med de delar av produktutbudet som speglar hur de vill 

uppfattas av kunden i form av kundanpassad service i försäljningen. Den ökade försäljningen 

samspelar med Nordiks tillväxtstrategi. Genom att belöna de anställda utifrån kvantitativa 

försäljningsmått skapas motivation att sälja mer. De kvalitativa inslagen genom säljordern skapar 

motivation att sälja rätt produkter. Härigenom skapas försäljning i linje med hur företaget vill 

uppfattas ut mot kund. Att sälja kvalitativa produkter genom en god och professionell service 

samspelar med företagets differentieringsstrategi. Belöning efter kvantitativa mått som 

belöningssystemet grundar sig på är dock mer i linje med en lågkostnadsstrategi varför teorin kan 

kritiseras. Däremot är Nordik en säljorganisation som bör belönas utefter hur mycket som säljs varför 

detta snarare kan vara i linje med företagets tillväxtstrategi som de använder sig av tillsammans med 

differentieringsstrategin.  

Nordik använder sig av fast lön i kombination med prestationsbaserad provision. Denna kombination 

förespråkas av Balkin och Logan (1998) i teorin om hur tillväxtföretag bäst bör belöna sina anställda 

för att uppnå tillväxt inom företaget.  Vidare menar Balkin och Logan (1988) att belöningssystemet 

skall vara rättvist utformat vilket Nordik åstadkommer genom att tilldela varje säljare en unik säljkod 

och en personlig budget beroende på hur stor del som läggs på säljarbetet.  Enligt Svensson (2007) är 

det för ett tillväxtföretag av stor vikt att uppmana de anställda till att utveckla företaget och våga ta 

risker. Denna form av motivation tas indirekt med i det monetära provisionssystemet som enligt 

Balkan och Logan (1988) är det som driver en medarbetare till försäljning. 

Genom den frihet i arbetet som de anställda har i Nordik uppmuntras egna initiativ vilket i sin tur kan 

skapa mer- och/eller uppförsäljning av produkter och därav ökad försäljning för företaget.  För att 

uppnå denna frihet i arbetet krävs utbildningar för att personalen skall kunna ta egna initiativ. Hos 

Nordik erbjud kurser i form av produkt- och säljutbildningar.  
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Däremot kan det diskuteras huruvida detta verkligen är att ta egna risker då det egna initiativet ligger 

inom företagets ramar och det finns givna produkter att sälja varför risktagandet som enligt Svensson 

(2007) är av stor vikt inte är att anse som uppfyllt hos Nordik.  

En ökad försäljning ligger i linje med tillväxtstrategin. Nordik har som strategi att växa på den 

befintliga marknaden vilket uppnås genom ökad internförsäljning. Det monetära belöningssystemet 

syftar till att motivera de anställda till ökad försäljning och är således ett sätt att anpassa 

belöningssystemet till företagets tillväxtstrategier. Genom att bli belönad utifrån försäljning kan den 

enskilde individen vara med och skapa resurser som företaget kan använda för att expandera på nya 

marknader. Dock bör frågan ställas om det finns något företag inom inredningsbranschen som inte 

har som mål att skapa försäljning varför det kan vara svårt att anpassa tillväxtstrategier på 

belöningssystemet. Att skapa försäljning är en viktig aspekt i belöningssystemet och vikten är att sälja 

varor varför kopplingen mellan tillväxtstrategi och belöningssysteme genom tillämpning av fast lön i 

kombination med provision kan anses uppfyllt inom Nordik. Däremot kan vi inte direkt koppla 

differentieringsstrategin med belöningssystemet som starkt präglas av en kvantitativ försäljning. 

Detta trots Stefan Östergårdes uttalande om att det först och främst är de icke monetära 

belöningarna, som att vara med och skapa ett varumärke och en del av företagets utveckling som är 

största drivkraften så är det den kvantitativa försäljningen som präglar belöningssystemet. En 

anledning till detta är att de ickemonetära belöningarna är svåra att koppla till en viss strategi då 

ökat ansvar, avancemang och återkoppling för ett väl utfört arbete är något som bör tas hänsyn till i 

alla företag. Detta kan även vara en anledning till att det inte finns så mycket teori kopplat till de icke 

monetära belöningarna i företagets strategi. Däremot bör återkoppling och ansvar baseras på de 

grunder som präglas i strategin. I Nordiks fall avspeglas detta av den servicemedvetenhet som den 

anställde besitter. Att de subjektiva bedömningarna spelar en stor roll kan vi inte bortse från varför 

det finns indikationer på att Nordik följer en differentieringsstrategi i sitt belöningssystem. Däremot 

kan vi inte säga att Nordik strikt följer en strategi i sin utformning av belöningssystemet vilket ligger i 

linje med den problematisering som framställts i studien, att det kan vara problematiskt att koppla 

ett företags belöningssystem till en viss strategi.  En anledning kan vara att även en 

differentieringsstrategi inte kan försumma kostnaderna varför även inslag av kostnadsfokusering 

speglar belöningssystemet.  

Med stöd av nu förda resonemang kan vi sammanfattningsvis konstatera att de subjektiva 

bedömningarna av den kvantitativa försäljningen ändock ligger i linje med företagets 

differentieringsstrategi i kombination med en tillväxtstrategi. Mest framträdande av dessa är 

tillväxtstrategin då företaget vill skapa försäljning.  
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5.2 Mio 

 

5.2.1 Strategi 

 

Konkurrensstrategi  

En viktig aspekt som Porter (1999) använder för att skilja en differentieringsstrategi från en 

lågkostnadsstrategi är hur stort fokus företaget lägger på prissättningen av produkterna. Mio strävar 

efter att hålla en prisvärd kvalité på sina produkter. Vad som menas med en prisvärd kvalité kan dock 

diskuteras, men utifrån att Mio tillämpar både ett bassortiment av kvalitetsprodukter till 

marknadskraftiga priser och ett spetssortiment, tolkar vi begreppet att kvalité fås utefter det pris 

som betalas. Härigenom riktar sig Mio både till kunden som vill ha något unikt och dyrbart samt till 

kunden som är intresserad av ett billigare och mer ”vardagligt” alternativ. Detta stärks av att Mio 

strävar efter att vara det självklara valet när det gäller möbler och heminredning för den pris- och 

kvalitetsmedvetna kunden. Härav väljer vi att klassificera Mio i mitten på fokusskalan för pris.  

Gunilla Jardestigs citat om att vara ”förstahandsvalet för den inredningsintresserade kunden som vill 

köpa riktiga möbler och ta ett kliv uppåt på kvalité och service stegen” tillsammans med att Mio 

lägger stor vikt vid att ha ett attraktivt produktsortiment med stor vikt vid kvalitén tyder på att 

Porters (1999) kvalitetskriterium hamnar i stort fokus. Att kunden enligt Anders Ohlsson förknippar 

Mio med begrepp som kvalité är något som ytterligare stärker att fokus läggs på kvalitén i företaget 

varför Mio placerar sig på en hög nivå på fokusskalan.  

Vidare diskuterar Porter (1999) service som en viktig aspekt för att särskilja de olika strategierna. 

Genom utbildningar ges personalen en bred kunskap och kompetens inom möbler och heminredning 

för att kunna ge kunden stilsäkra och personliga råd samt ge en känsla av omhändertagande och 

inspirera kunden att förnya sitt hem. Utifrån detta anser vi att Mio lägger stor vikt vid sitt 

serviceattribut och placerar sig med ett högt fokus i tabellen nedan. Kännetecken för Mios produkter 

oavsett prisklass är att en god produktkunskap ligger till grund för den service som ges till kunden 

oavsett vilken produkt som efterfrågas. Detta stärks ytterligare av att Mio strävar efter att genom sitt 

breda produktutbud skapa helhetslösningar för att tillfredställa kundens behov och livsstil, att alltid 

leverera ett positivt bemötande samt att de riktar sig till kunden som vill ta ett kliv uppåt på 

servicestegen. Utöver detta erbjuder Mio hemkörning och utlåning av släpvagn.  
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Genom både regelbundna och tillfälliga samarbeten med designers strävar Mio efter att skapa en 

unik produkt varför vi anser att det finns en fokusering på Porters (1999) designkriterium. Däremot 

vill Mio inte fungera som en trendsättare men då unika och designade produkter kan uppstå inom ett 

trendområde anser vi fortfarande att Mio lägger ett stort fokus på design.  

Märkestrohet är ytterligare en aspekt som enligt Porter (1999) skiljer en differentieringsstrategi från 

en lågkostnadsstrategi vilket till vis del kan uppnås genom att det unika konceptet endast återfinns 

hos Mio. Detta ligger i linje med en differentieringsstrategi. Däremot arbetar Mio med att ha de rätta 

priserna från början och inte genom olika former av bonusar. Bortsett från kataloger och adresserad 

reklam tilldelas den trogne kunden inte någon ytterligare förmån. Härav kan vi urskilja ett försök till 

att skapa en kundlojalitet, vilket kan vara en form av märkestrohet, genom att få kunden att komma 

tillbaka för att de gillar konceptet och inte tillfälligt för bra rabatter. Utifrån detta placerar sig Mio åt 

ett högt fokus på märkestrohet.  

Hos Mio läggs ett stort fokus på att sälja produkter då Mio är en säljorganisation. Men med ett brett 

och varierat fulländat sortiment för heminredning exklusive badrum och kök där trenderna skall 

följas samtidigt som de inte får tappa greppet om den stora befolkningen anser vi inte ligga i linje 

med en volymproduktion, eller i detta fall snarare volymförsäljning. Utifrån detta placerar sig Mio 

med ett lågt fokus i tabellen nedan.  

Genom att Mio drivs som ett franchisebolag medförs fördelar som exempelvis att vara en del i ett 

stort koncept och därav kunna utnyttja stordriftfördelar av olika slag. Exempelvis kan större partier 

köpas in åt gången för att uppnå bättre priser genom att utnyttja centrallagret. Härav placerar sig 

Mio med ett högt fokus på stordriftsfördelar som faller in under en viktigt faktor för en 

lågkostnadsstrategi.  
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Tabell 11: Egen konstruktion av Mios placering på konkurrensstrategins fokusskala 

 

Utifrån klassificeringen av hur stort fokus som inom Mio läggs på de olika aspekterna kan vi i tabellen 

urskilja att stort fokus läggs på kvalité, service, design samt märkestrohet vilket alla är i linje med vad 

som enligt Porter (1999) karaktäriserar en differentieringsstrategi. Mio fokuserar inte på 

volymförsäljning vilket även faller in under typiska drag för en differentieringsstrategi.  Vidare är 

prisfokus något som däremot karaktäriseras av en lågkostnadsstrategi och här faller Mio in mitten av 

skalan, då vi anser att Mio till viss del fokuserar på denna aspekt. Även stort fokus på 

stordriftsfördelar är något som karaktäriserar en lågkostnadsstrategi. Detta faller dock in på Porters 

(1999) argument om att en strategi inte kan bortse från andra aspekter utan att det snarare handlar 

om vart störst fokus ligger varför vi anser att Mio tillämpar en differentieringsstrategi.   

 

Tillväxtstrategi  

Vidare diskuterar både Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson betydelsen av att öka sin omsättning och 

verksamhet genom att öka försäljningen i butikerna. Mio har ambitioner om att växa på den 

befintliga marknaden med sitt befintliga produktutbud. Att växa på den befintliga marknaden med en 

ökad försäljning kan bidra till att Mio får en högre marknadsandel i jämförelse med sina konkurrenter 

vilket ligger i linje med en tillväxtstrategi utefter Ansoffs (1957) marknadspenetration. Genom ett 

aktivt samarbete med olika gästdesigner vill Mio erbjuda unika produkter genom att designa 

produkter som inte återfinns hos konkurrenterna. 

Faktorer:           Mio 

Fokusskala:  

Pris              X 

Kvalité                           X 

Service                           X 

Design                            X 

Märkestrohet                           X 

Volymproduktion X 

Stordriftsfördelar                           X 

Låg Hög 
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Däremot innebär inte detta att nya produkter utvecklas utan endast försköning av befintliga 

produkter varför Mio inte kan klassificeras som en enligt Ansoff (1957) produktutveckling.   

Sammanfattningsvis har vi, utifrån ovanstående diskussioner, valt att placera Mio som en 

differentieringsstrategi med en tillväxtstrategi i form av att penetrera den befintliga marknaden med 

befintliga produkter.  

 

5.2.2 Belöningssystem 

Inom Mio tillämpas i största mån tillsvidareanställningar vilket kan ses som en grundläggande faktor i 

vår sammanställning av Maslows (1954) behovshierarki och Stums (2001) prestationspyramid. 

Genom en tillsvidareanställning skapas en trygghetskänsla hos individen som utgör en grund för 

belöningssystemet att bygga vidare på. Utan en bra grund att stå på där den anställde känner sig 

trygg på arbetsplatsen, kommer ett belöningssystem inte kunna uppnå bästa effekt. Ett komplement 

till den ovan diskuterade trygghetskänslan ligger i Herzberg (1959) hygienfaktorer om vikten av 

relationen mellan över- och underordnad, ledning och arbetsvillkor. Inom Mio uppskattas nya idéer 

och är enligt Anders Ohlsson det som driver arbetet framåt. En platt organisation gör nya idéer 

lättare att framföra och skapar en närmare relation med överordnad.  

Det andra steget i vår sammanställande analysmodell av de psykologiska motivationsteorierna är 

Stums (2001) argument kring vikten av att uppfylla individens behov av ersättning för utförd 

prestation. Inom Mio tillfredställs detta behov i största mån genom en gruppbaserad provision 

baserad på den totala försäljningssumman. Vidare använder sig Mio av en budgetbonus där 

ersättning erhålls utefter andelen arbetade timmar om gruppen uppnår en viss budget samt en 

nettobonus där en bonus delas ut till gruppen en gång per år om de nått över en nettovinst över en 

viss nivå.  

Provisionen består av en relativt liten andel av den totala ersättningen i form av en fast månadslön. 

Detta stärker tidigare argument om vikten av en trygghetskänsla som grund för att motiveras av att 

utföra ett effektivt arbete. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är det av stor vikt att individen 

skapar en förståelse för belöningssystemet vilket Mio, genom Jonas Ohlsson uttalande om vikten av 

att genom belöningssystemet skapa ett intresse och en förståelse hos medarbetarna, har tagit i 

beaktning. Genom dagliga morgonmöten skapas en medvetenhet hos den anställde om vad som 

förväntas av denne. Enligt Anders Ohlsson har det bland medarbetarna visats att belöningssystemet 

fungerar som en motivator och därav en förståelse för vad deras prestation resulterar i.  
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Det är viktigt att poängtera att den fasta lönen i normala fall inte är någon form av belöning. I Mios 

fall kan den fasta månadslönen däremot ses som en form av individuell belöning då denna sätts 

utefter en stege som ställs in efter mått baserade på hur väl varje medarbetare agerar efter 

företagets värderingar, hur väl säljaren själv ligger i fas med dessa samt får de övriga att leva efter 

dem. Att själv kunna påverka den fasta lönen genom att arbeta utefter företagets värderingar samt 

genom att öka sin egen försäljning uppnå en högre provision för gruppen, men även för sig själv, 

leder till att den enskilde individen kan påverka sin egen arbetssituation och belöning. Detta är enligt 

Merchant och Van der Stede (2007) en viktig faktor att ta hänsyn till vid utformning av ett 

belöningssystem. Det gruppbaserade belöningssystemet har uppkommit genom önskemål av de 

anställda, vilket ytterligare stärker argumenten om att Mios anställda får vara med och påverka sin 

egen situation. Att de anställda har möjlighet att påverka sitt belöningssystem kan vi anta att det till 

en viss mån även är flexibelt efter Merchant och Van der Stedes (2007) kriterium. Dock finns det 

inget som tyder på att belöningssystemet regleras och ändras efter eventuella 

marknadsförändringar.  

Vidare diskuterar Stum (2001) vikten av att kommunicera ut företagets strategi, vision och misson. 

Detta innebär att kontinuerligt arbeta med att försöka implementera ovannämnda faktorer kan 

hjälpa företaget att skapa en ökad samhörighet bland de anställda.  

Enligt Jonas Ohlsson är de anställda genom dagliga morgonmötet väl medvetna om vart företaget 

står idag och vart de vill vara både ur ett kort- och ett långsiktigt perspektiv. Enligt Merchant och Van 

der Stede (2007) är det viktigt att belöningssystemet är kopplat till både ett kort- och ett långsiktigt 

perspektiv för att skapa en hållbarhet. Inom Mio arbetas det aktivt med att implementera företagets 

värderingar genom ett eget framtaget värderingshäfte som ska underlätta för säljarens dagliga 

arbete. Genom att koppla ihop det dagliga arbetet till det långsiktiga perspektivet inom 

organisationen bidrar det till en ökad hållbarhet för belöningssystemet. 

Häftet ska bidra till en ökad förståelse för organisationen som ligger i linje med hur Mio vill uppfattas 

ut till kund. Utifrån Stums (2001) kriterier för det tredje steget, dvs. tillhörighet, i den utarbetade 

version av Maslows (1954) behovshierarki anser vi att Mio uppfyller resonemanget om betydelsen 

kring att aktivt kommunicera ut företagets strategier i organisationen.  

Vidare arbetas det med att skapa en lagkänsla för att kunna göra ett gott helhetsintryck ut till kund. 

Genom det gruppbaserade belöningssystem vill Mio skapa en starkare lagkänsla vilket ligger i linje 

med Maslows (1954) och Stums (2001) teori om individens behov av tillhörighet, som utgör det 

tredje steget i vår analysmodell.  
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Med den gruppbaserade provisionen är tanken att skapa en samhörighet och genom att arbeta 

tillsammans för ett gemensamt mål kan en tillhörighetskänsla skapas inom gruppen.  

Enligt Jonas Ohlsson syftar belöningssystemet till att hitta ett automatiskt system där säljarna 

tillsammans kan ta del av företagets framgång. Tanken ligger i att den som varit med och bidragit till 

ett gott resultat även får vara med och ta del av detta vilket i sin tur stärker lag- och 

tillhörighetskänslan. Den enskilde medarbetaren kan genom benchmarking se hur det går för den 

egna butiken samt de övriga butikerna inom hela Miokedjan, vilket kan ses som ytterligare en faktor 

som stärker lagkänslan. Den främsta orsaken till den starka lagkänslan inom Mio är det aktiva arbetet 

som syftar till att skapa en samsyn inom företaget. Som ett ytterligare komplement till att stärka 

tillhörigheten hos de anställda är att Mio anordnar tre årliga personalträffar utanför arbetsplatsen 

där även respektive får delta. Härav kan vi konstatera att det aktivt arbetas med att utifrån 

belöningssystemet uppnå en tillhörighet för att därav öka motivationen hos de anställda att utföra 

ett effektivt arbete.  

Det femte steget i vår analysmodell berör individuell tillväxt och engagemang samt uppskattning och 

status. Olika former av säljaktiviteter som exempelvis merförsäljning till kund kan inom Mio 

förekomma i individuell eller gruppbaserad form. Som belöning erhålls en symbolisk summa, 

exempelvis några trisslotter. Tävlingarna är visserligen av monetär form, men då belöningen i 

förhållande till den fasta lönen och den övriga provisionen är så pass liten anser vi att detta är mer av 

en icke monetär belöning. Det är snarare ett sätt att själv få bekräftelse för en bra prestation och 

känslan av en stärkt självkänsla och acceptans från omgivningen. Enligt Stum (2001) kan en ökad 

självkänsla och acceptans från omgivningen stimuleras genom en ökad befattning och ett ökat 

ansvar. En ökad självkänsla och acceptans från omgivningen kan som tidigare diskuterats även 

uppnås genom bekräftelse för väl utförd prestation. 

Detta kan i sin tur leda till en högre position och ett ökat ansvar i företaget vilket ligger i linje med 

Maslows (1954) teori kring att ett ökat självförtroende leder till ökad status eller befattning. 

Ovannämnda faktorer är viktiga för att uppnå individuell tillväxt  och de påverkas av varandra. Mio 

erbjuder ett flertal utbildningsmöjligheter inom inredning och försäljning. Detta för att hjälpa de 

anställda att utvecklas i linje med företagets värderingar. Genom att sträva efter en bättre 

efterlevnad av värderingarna skapas en bättre förutsättning för större ansvarsområden vilket enligt 

Stum (2001) skapar en individuell tillväxt. Däremot finns det inom Mios platta organisation inga nya 

roller att tillgå, men ett flertal sätt att utöka sitt ansvarsområde. I ett belöningssystem är det viktigt 

enligt Merchant och Van der Stede (2007) att belöna kostnadseffektivt.  
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Mio använder sig av monetära belöningar i form av en gruppbaserad provision men det finns även 

möjlighet till ökade ansvarsområden vilket kan ses som en kombinerad form av belöningar för att 

hålla nere kostnaderna.  

Genom säljarens enskilda försäljningsbudget som mäts genom ett datakort som automatiskt 

registrerar den specifika säljarens försäljning,  är varje medarbetare väl medveten om hur de ligger 

till i förhållande till sin egen prestation samt i förhållande till de övriga medarbetarna. De enskilda 

budgetarna har ett högre värde än butikens totala budget för att öka drivkraften och motivationen 

att nå sin egen bonus och maximera prestationen. Genom att synliggöra belöningarna för de 

anställda så ökar inverkan enligt Merchant och Van der Stede (2007). Inverkan innebär att 

organisationen ska skapa de förutsättningar för de anställda så att det finns möjlighet att hela tiden 

vara medveten om sin egen prestation. Detta ligger även i linje med Merchant och Van der Stedes 

(2007) kriterium om att ha en aktiv återkoppling mellan prestation och resultat.  

Hackman och Oldham (1980) kompletterar Maslows (1954) och Stums (2001) behovsnivå om 

individuell tillväxt och uppskattning med vikten av att kunna ge återkoppling för utförd prestation för 

att uppnå kunskap om resultatet. Återkoppling och ersättning för de uppfyllda målen sker månadsvis 

i samband med den fasta lönen, den budgetbaserade bonusen samt årligen för den nettobaserade 

bonusen. Ett utskick över resultatet skickas ut varje dag på butiksdatorerna där individers 

prestationer synliggörs. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) bibehålls motivationen som 

tidigare nämnts vid direkt återkoppling vilket inom Mio sker av det dagliga arbetet. Däremot kan det 

diskuteras huruvida återkoppling som sker månadsvis och årsvis är tillräckligt för motivationens 

hållbarhet. Visserligen sker nettobudgeten så fort resultatet kommer in varför det inte kan mätas 

tidigare. Samtal sker varje månad mellan butikschef och den anställde med uppföljning av 

föregående månad. Av kostnadsmässiga skäl anser vi det rimligt att ha en direkt återkoppling mellan 

chef och anställd en gång varje månad för att bibehålla motivationen. Hackman och Oldham (1980) 

diskuterar även vikten av att arbetsuppgiftens utformning skapar en, för individen, meningsfullhet i 

arbetet. Hos Mio ser arbetsutformningen olika ut beroende på vilket område säljaren arbetar med. 

Det finns olika ansvarsområden i form av butikens utseende, varulager och orderbeställning. Det är 

viktigt att det finns varierande arbetsuppgifter för de anställda i enlighet med Hackman och Oldhams 

(1980). Det är även viktigt precis som Merchant Van der Stede (2007) anför att det sker regelbunden 

återkoppling för att skapa en känsla av ökat ansvar och kunskap om resultatet.  

Utöver de psykologiska motivationsteorierna som analyserats är det även av betydelse att se hur Mio 

förhåller sig till en kognitiv motivationsteori. I Kaplan och Atkinsons (1998) förväntningsteori är det 

viktigt att den anställdes prestation samverkar med organisationens mål och strategier. 



Analys 
 

80 
 

Belöningarna kan vara av inre och yttre karaktär vilket vi kan se i Mios organisation då vi antar att de 

anställda upplever en meningsfullhet och tillfredställelse i sina arbetsuppgifter utefter tidigare 

kommentarer från Anders Ohlsson och Jonas Ohlsson. Ett ytterligare argument för att den anställde 

borde vara tillfredställda med sitt belöningssystem är genom Anders Ohlssons uttalande om att det 

framkommit under muntliga diskussioner med de anställda. Att vara nöjd och tillfredställd med sitt 

arbete och sin ersättning ligger i linje med Merchant och Van der Stedes (2007) kriterier om att 

belöningssystemet ska vara värdeskapande för den anställda. Värdeskapande innebär att den 

anställda upplever ett värde i sin belöning. De yttre belöningarna i Mios verksamhet är den 

återkoppling som görs mellan prestation och belöning samt att det även går att se hur samtliga 

anställda arbetat och det finns möjlighet att jämföra sin egen prestation.  

Utifrån ovanstående analys kan vi sammanfattningsvis notera att Mio tillämpar samtliga steg i vår 

analysmodell över Maslows (1954) behovshierarki och Stums (2001) prestationspyramid. Vidare är 

de olika kriterierna i analysmodellen från Herzbergs (1959) arbetsmotivationsteori samt den 

kompletterande delen från Hackman och Oldhams (1980) jobbkaraktäristiska modell uppfyllda. 

Härutöver anser vi att de olika aspekterna i ett effektivt belöningssystem är uppfyllda genom 

kombinationen av icke monetära belöningar som ersättning för utförd prestation samt monetära 

belöningar genom uppskattning och möjlighet till avancemang genom utökat ansvarsområde. Mio 

har således tagit de olika behovskriterierna i beaktning och utformat ett belöningssystem där 

möjligheten till ett självförverkligande anses föreligga.  

 

5.2.3 Strategins påverkan på belöningssystemets utformning 

Som tidigare diskuterats är det viktigt att det finns en samverkan mellan ett företags strategier och 

belöningssystem. Mio som klassificerar sig som en differentieringsstrategi bör därför belöna sina 

anställda i linje med beteenden som är typiska för sådana karaktärsdrag. Att tillämpa en 

differentieringsstrategi innebär ofta att företaget har ett antal faktorer som är viktiga och därför är 

det av stor vikt att organisationen formar ett belöningssystem därefter. 

Inom Mio tillämpas till stor del tillsvidareanställningar vilket borde vara att se som en fördel för en 

differentieringsstrategi. Mios grundvärden är att främja en god kvalité på sina produkter och 

samtidigt erbjuda en hög service ut till kund. Tillsvidareanställningar anser vi vara nödvändiga då det 

krävs att investeringar görs i personalen för att kunna upprätthålla en god kvalité och service. För att 

Mio ska kunna uppnå den kvalité och service som eftersträvas, är det viktigt att det finns 

kontinuerliga utbildningar för att bibehålla och utveckla den kompetens som eftersträvas av kunden.  
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För att förbättra produkt- och säljteknik, som ligger till grund för att kunna ge den specifika kunden 

en unik service, erbjuds säljarna utbildning. Detta ligger väl i linje med en differentieringsstrategi då 

det skulle vara kostsamt att lägga ner stora resurser på extrapersonal som inte nödvändigtvis ser en 

långsiktighet i sin anställning. Extrapersonal anser vi vara ett mer framträdande drag i en 

lågkostnadsstrategi där kostnadsbesparingar även borde förekomma inom personalfrågorna.  

En differentieringsstrategi måste även beakta kostnaderna varför flertalet extraanställda skulle kosta 

mer än vad de skulle vara till nytta för företaget.  Härav anser vi att Mio har en bra grund att stå på 

vid sin utformning av belöningssystemet som även ligger väl i linje med deras differentieringsstrategi.  

Det är viktigt att man aktivt arbetar med att försöka implementera vilka strategiska mål och riktlinjer 

företaget vill sträva och arbeta efter. Ett sätt som Mio arbetar med som är i linje med hur företaget 

vill uppfattas är ett värderingshäfte innehållande de grundläggande värderingarna som finns inom 

organisationen. Häftet är till för att underlätta arbetet för de anställda och framförallt förtydliga vilka 

beteenden som eftersträvas och belönas. Härav har Mio gjort ett aktivt försök att förena hur 

företaget vill uppfattas ut mot kunden genom sin strategi till de anställdas arbetsmetoder. Det är 

sedan dessa beteenden som kommer att belönas. Belöningen av beteenden kan vi tydligt se i den 

fasta lönesättningen som vi valt att i detta specifika fall klassificera som en form av belöning,  då den 

är baserad på hur väl den enskilde medarbetaren arbetar i linje med företagets egna värderingar 

samt att uppmuntra de andra medarbetarna att arbeta i samma riktning. Härav har Mio lyckats med 

att koppla en del av de monetära belöningarna till företagets differentieringsstrategi. Värderingarna 

ligger även till grund för de ickemonetära belöningarna i form av ökat ansvar och beröm från 

ledningen, vilket ytterligare stärker att Mio genom sitt värderingshäfte lyckats koppla 

belöningssystemet i linje med differentieringsstrategin. Dock anser vi att det inte enbart räcker att ha 

ett värderingshäfte, utan det är viktigt att företaget arbetar på flera sätt med att implementera 

värderingarna och önskvärda beteenden. Hos Mio kommuniceras vart företaget står idag och vart de 

vill i framtiden, varför vi anser att värderingarna ytterligare förankras hos de anställda.  

Utifrån vilken strategi ett företag väljer att tillämpa är det viktigt att hitta ett belöningssystem som 

belönar det beteende som ligger i linje med de strategiska relevanta prestationsmåtten. Enligt teorin 

bör därför Mios belöningar grunda sig på subjektiva termer som exempelvis kvalité och service. Detta 

är något som Mio till viss del uppfyller genom att belöna de anställda efter det totala 

försäljningsbeloppet och inte efter antalet sålda produkter. Härigenom uppmuntras ett beteende för 

att lyckas sälja produkter med en god kvalité vilket kräver en god servicenivå för att tillfredställa 

kunden, vilket ligger i linje med den differentieringsstrategi som Mio eftersträvar.  
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Däremot är försäljningssumma ett kvantitativt mått som mer är i linje med hur de anställda bör 

belönas inom en vad Porter (1999) benämner lågkostnadsstrategi. Utifrån teorin kan vi därför 

konstatera att Mio inte strikt följer en differentieringsstrategi genomgående i utformningen av 

belöningssystemet.  

Däremot är en av Mios främsta strategier att sälja möbler i en kombinerad form av hög service och 

en god kvalité på produkterna. Enligt Balkin och Logan (1988) är det av betydande karaktär för ett 

tillväxtföretag att belöningskombinationen består av en rölig del i förhållande till den fasta lönen, 

vilket även visar sig i Mios provisionsbaserade form av belöningssystem. Härigenom kan vi 

argumentera för att den kvantitativa bedömningen för belöningssystemet snarare ligger i linje med 

företagets tillväxtstrategi än att det inte ligger i linje med differentieringsstrategin. Att växa utifrån 

en tillväxtstrategi syns i omsättningen vilket är det som enligt Jonas Ohlsson styr belöningssystemet. 

En grundförutsättning för att få en anställning inom organisationen är att det bör finnas en stark vilja 

av att göra affärer. Om viljan och drivkraften inte finns hos varje anställd kan det vara svårt att skapa 

försäljning och grunderna för det valda belöningssystemet är ineffektiva. Härav kan den enskilda 

säljarens prestation leda till en lyckad tillväxtstrategi för företaget och belönas också utefter 

beteende som överensstämmer med företagets tillväxtsstrategi.  

Anledningen till att Mio använder sig av en kombinerad form av både monetära och icke monetära 

belöningssystem är för att hålla kostnaderna nere. Detta lutar åt ett karakteristiskt tankesätt för en 

lågkostnadsstrategi. Men som tidigare konstaterats bör detta tankesätt även förekomma hos en 

differentieringsstrategi samt är framträdande för en tillväxtstrategi, varför vi anser att det mer 

handlar om att skapa ett effektivt belöningssystem som tar hänsyn till både företagets finansiella 

ställning samt tillfredställandet av de olika behoven i vår analysmodell för ett effektivt 

belöningssystems utformning.  
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5.3 EM 

 

5.3.1 Strategi 

 

Konkurrensstrategi 

EMs grundstrategi är att agera som ett självständigt företag inom ramen för EM-koncernens riktlinjer 

och direktiv. Utefter Porters (1999) generiska strategier är det viktigt att företaget tar ställning till ett 

flertal aspekter för att kunna klassificera sig inom en differentieringsstrategi eller en 

lågkostnadsstrategi. En betydande aspekt är hur stort fokus som läggs på prisnivån. Enligt Michael 

Sturehed är möbler en produkt med ett högt värde varför dagens konsument är beredd att betala ett 

högre pris för att garantera en säker hållbarhet varför EM erbjuder exklusiva produkter inom sitt 

produktutbud. Däremot har EM valt att tillämpa ett brett prisintervall på sina produkter vilket 

innebär att de även erbjuder ett lägre prisalternativ. Härav kan vi fastställa att det finns en viss 

tendens till ett prisfokus, men med hänsyn till den exklusivare delen av sortimenten så placerar sig 

EM med medelhögt fokus i fokusskalan beträffande pris.    

Ett sätt som EM arbetar efter är att fokusera på att upprätthålla en hög kvalité på sina produkter 

vilket är en aspekt som enligt Porter (1999) används för att skilja de olika strategierna åt. EM strävar 

efter att erbjuda en hög kvalité på sina produkter, vilket även är något som kunden förknippar EM 

med. För att säkerställa kvalitetsnivån genomförs stickprov på varorna hos leverantörerna, i 

centrallagret eller på plats i butik. Härav anser vi att EM har ett högt fokus på att säkerställa kvalitén 

på sina produkter.   

Utöver kvalitén på produkterna är kvalité i service ett centralt begrepp hos EM. Servicebegreppet 

innebär att underlätta för kunden i butiken och inte försöka sälja på onödiga varor för att därigenom 

uppnå bättre resultat för organisationen. EMs koncept går mot att erbjuda en god service vilket 

enligt Michael Sturehed är en del av den avgörande länken mellan företaget och kunden. Utifrån det 

empiriska underlaget är det tydligt att EM har valt att framhäva vikten av en god service vilket även 

visar sig i åtgärder som exempelvis att de erbjuder hemkörning av varorna. Utifrån detta ser vi en 

tydlig fokusering på en hög servicenivå inom organisationen.  

Att differentiera sig innebär enligt Porter (1999) att företaget skapar och erbjuder antingen en tjänst 

eller en produkt som är unik gentemot konkurrenterna.  EMs produkter och tjänster är konstruerade 

efter att vara unika i förhållande till sina konkurrenter.  
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Utöver att skapa en unik kvalité och service vill EM skilja sig från sina konkurrenter genom 

kontinuerligt samarbete med olika gästdesignerns som ett komplement till det ordinära 

produktutbudet. Att EM har valt att använda sig av gästdesigners tyder på att det finns en hög 

medvetenhet kring att begreppet design är en viktig faktor att ta hänsyn till i strategiutformningen, 

varför EM placerar sig med ett högt fokus i tabellen på nästa sida.  

En ytterligare aspekt enligt Porter (1999) är i vilken utsträckning fokus finns på att skapa en 

märkestrohet från kunden. Genom samarbete med olika designers skapas unika produkter som 

enbart återfinns hos EM varför en märkestrohet kan föreligga. Vidare arbetar EM med att förbättra 

kommunikationen med sina befintliga kunder genom kunduppföljning för att hjälpa kunden vid 

eventuella uppdateringar och förnyelser av produkterna. Dock finns det ingen kundklubb då detta 

anses väldigt resurskrävande. Detta påvisar tendenser till att det läggs fokus på att skapa 

märkestrohet varför EM placerar sig med ett medelhögt fokus på skalan för märkestrohet.  

Ett dominerande inslag i EMs strategiformulering är att det finns ett volymkrav och en målsättning på 

hur hög marknadsandel respektive butik bör ha. Både Michael Sturehed och Peter Backman lyfter 

fram betydelsen av att skapa volym inom företaget, men det viktiga är att inte förlora kvalité och 

service som en följd av en volymökning. Att ha en volymproduktion i sin strategi tenderar mot 

Porters (1999) kriterier för en lågkostnadsstrategi varför EM placerar sig med ett högt fokus på 

volymproduktion.  

Då EM är ett franchisebolag finns det fördelar mot konkurrerande företag på marknaden eftersom 

det finns möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar genom att köpa in varorna via en central 

inköpsenhet till bra priser. Fördelarna som uppkommer genom att tillhöra en franchisekedja är något 

som EM utnyttjar, men däremot är det inget som ligger till grund för strategiformuleringen. Utifrån 

detta kan vi konstatera att EM har ett medelhögt fokus på stordriftsfördelar.   
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Tabell 12: Egen konstruktion av EMs placering på konkurrensstrategins fokusskala 

 

Utifrån tabellen kan vi konstatera att kvalité, service, design samt märkestrohet hamnar i ett stort 

fokus hos EM, vilket även ligger i linje med vad Porter (1999) benämner en differentieringsstrategi. 

Dock finns det även ett högt fokus på volymproduktion vilket är ett tydligt karaktärsdrag för en 

lågkostnadsstrategi.  Pris och stordriftsfördelar är ytterligare två aspekter som Porter (1999) 

förespråkar för en lågkostnadsstrategi. EM fokuserar till viss del på dessa två men det faller in under 

Porters (1999) argument om att genom att tillämpa en generisk strategi kan inte andra aspekter som 

exempelvis kostnader förbises. I EMs fall hamnar störst fokus på de faktorer som ligger i linje med en 

differentieringsstrategi varför vi väljer att klassificera EM som en sådan. Däremot bortser EM inte 

från fördelarna som kan uppnås genom stordriftsfördelar för att kunna hålla bra priser på 

marknaden.  

 

Tillväxtstrategi 

En av EMs grundstrategier är att på kort sikt skapa volym inom sitt eget marknadsområde på den 

lokala marknaden. På lång sikt vill EM expandera sin verksamhet genom att öppna fler butiker på den 

befintliga marknaden. EM vill med sina befintliga produkter angripa sin befintliga marknad genom att 

skapa en ökad volymproduktion dvs. en ökad försäljning men även ur ett längre perspektiv 

expandera genom att öppna fler butiker på den befintliga marknaden.  Utifrån detta placerar EM sig 

som en enligt Ansoff (1957) marknadspenetration.  

Faktorer:          EM 

Fokusskala:  

Pris              X 

Kvalité                              X 

Service                              X 

Design                               X 

Märkestrohet                              X 

Volymproduktion                              X 

Stordriftsfördelar                X 

Låg Hög 
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Sammanfattningsvis har vi valt att klassificera EM som ett företag som tillämpar en 

differentieringsstrategi som använder sig av en tillväxtstrategi som ligger i linje med Ansoffs (1957) 

marknadspenetration. 

 

5.3.2 Belöningssystem 

EM använder sig i dag av flera sätt att belöna sina anställda på den operativa nivån. EMs syfte med 

sitt belöningssystem är att motivera och stimulera sina anställda att arbeta efter EMs angivna mål 

och förutsättningar.  

Att uppleva en säkerhet i ett företag innebär enligt Stum (2001) att individen känner sig trygg i sin 

arbetssituation, vilket går att koppla till att EM erbjuder tillsvidaranställningar som löper under minst 

ett år i taget. Även Maslow (1954) diskuterar vikten av att stimulera individens behov av säkerhet. 

Genom att konstatera att EM genom sin HRM - politik uppfyller dessa grundläggande behov i 

Maslows (1957) och i Stums (2001) modell kan vi fastställa att en förutsättning för att ett 

belöningssystem ska vara möjligt att konstruera är uppfyllt.  

Vidare i de psykologiska motivationsteorierna kan jämföra Herzbergs (1959) hygienfaktorer om att 

skapa goda arbetsförhållanden med EMs företagspolitik och arbetsvillkor. EM erbjuder som tidigare 

nämnts tillsvidareanställningar men även extra personal vid helger och somrar. En grundläggande 

förutsättning för att få en anställning inom EM är att det finns ett stort intresse för försäljning hos 

individen.  Att skapa goda arbetsförhållanden stöds även utifrån Michael Stureheds diskussion om att 

det är viktigt att idéer och eventuella förbättringar uppmuntras från de anställda. Att ett företag 

eftersträvar en öppen dialog ligger i linje med Herzbergs(1959) faktorer om en god arbetsmiljö. 

Vidare i Stums (2001) prestationspyramid är att det ska finnas möjlighet till belöning eller någon 

annan form av ersättning för ett väl utfört arbete, vilket utgör det tredje steget i vår analysmodell. I 

detta steg är det monetära belöningar som diskuteras. Inom EM finns det ett flertal olika belöningar 

för de anställda på den operativa nivån. Alla anställda arbetar efter en fast grundlön och en 

provisionsdel. Det är främst provisionsdelen som vi lyfter fram som en form av belöning, då en fast 

lön kan antas vara en förutsättning för en anställning. Provisionsdelen bygger på ett monetärt system 

som enligt Peter Backman är till för att motivera och stimulera de anställda. Provisionsdelen är 

uppdelad i ett flertal olika skalor som i sin tur är baserade på en procentsats i förhållande till en viss 

given månadsbudget.  
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En fördel med att använda sig av en fast och en rörlig ersättning är att säljaren enligt Jonson och 

Storm (1998) kan uppleva en ökad trygghet i sin anställning eftersom det finns möjlighet att själv 

påverka hur stor ersättningen ska bli varje månad utifrån hur den egna arbetsprestationen sett ut. 

Samtidigt är säljaren garanterad en viss grundlön vilket ytterligare stärker vikten av HRM:s 

personalpolitik för att skapa trygghet och därigenom ett effektivt belöningssystem. I EM är det den 

egna prestationen som är den avgörande faktorn för hur omfattande belöningen blir varje månad.  

EM arbetar främst med ett individuellt system som är kopplat till varje enskild individs prestation. 

Dock förekommer det ändå att EM tillämpar mindre gruppbaserade belöningar i form av tävlingar 

mellan de olika butikerna som Michael Sturehed äger, men även på en nationell nivå mellan alla 

butiker inom koncernen. En fördel med att tillämpa ett individuellt system är att individen själv är 

den avgörande länken mellan prestation och resultat. Detta stöds även i Merchant och Van der Stede 

(2007) om att belöningar ska vara värdeskapande för den enskilde individen och konstruerade på ett 

sådant sätt att värdet bidrar till motivation att utföra arbetet. 

Vidare diskuterar både Stum (2001) Maslow (1954) betydelsen av att uppleva tillhörighet inom en 

organisation, vilket vi ser i det fjärde steget i vår analysmodell. Enligt teorin visar framgångsrika 

företag en stark känsla av att medarbetarna känner en tillhörighet och även en känsla av att alla 

arbetar efter samma vision och strategi. Dock är det viktigt att veta att tillhörighet är en effekt av ett 

belöningssystem och inte en belöning i sig. Inom EM är det enligt Michael Sturehed viktigt att alla 

känner sig delaktiga och att alla anställda arbetar efter samma mål. För att bidra till en 

tillhörighetskänsla inom organisationen erbjuder EM ett flertal utbildningar för de anställda som är 

konstruerade för att implementera företagets strategier och grundvärden. Kontinuerliga utbildningar 

hålls även i produktutveckling. Genom utbildningarna stimuleras säljaren att hela tiden utvecklas 

inom företaget och härav kan Merchant och Van der Stedes (2007) femte kriterium om hållbarheten i 

belöningssystemet anses uppfyllt.  

I det näst översta steget i vår sammanställda analysmodell utifrån Maslows (1954) behovshierarki 

och Stums (2001) prestationspyramid diskuteras behovet av individuell tillväxt och uppskattning från 

organisationen vilket främjar den egna självbilden och självkänslan hos medarbetarna. EM har i sin 

utarbetade personalstrategi möjlighet att ge anställda chansen att avancera inom organisationen. 

Genom att erbjuda regelbundna program för kompetensutveckling och produktutbildningar vill 

företaget motivera de anställda och tydliggöra att goda prestationer kan belönas med ett eventuellt 

ökat ansvar inom något produktområde. Detta är en form av icke monetära belöningar som EM vill 

tydliggöra för sina anställda genom ovannämnda möjligheter.  
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Inom EM är det av stor vikt att de anställda får vara med och konstruera sitt belöningssystem så att 

det ligger i linje med deras behov och önskningar. Detta överensstämmer med Merchant och Van der 

Stedes (2007) kriterium om att belöningar bör vara av en sådan karaktär att de kan påverkas från de 

anställda. Påverkan inom EM sker genom det provisionsbaserade belöningssystemet där varje individ 

själv kan påverka sin egen försäljning och därmed ersättning. Genom utbildningarna uppmanas varje 

anställd att hitta bästa lösning för varje unik kund genom att skapa en förståelse för var i 

säljprocessen kunden befinner sig och vilken form av hjälp och service kunden är ute efter. Här 

handlar det till stor del om att ta egna initiativ från individens sida och att själv skapa en bra relation 

till kunden och därigenom skapa försäljning. Genom att de anställda själva kan medverka i 

utformningen av systemet borde det troligtvis skapa en förståelse för vad som krävs av den egna 

individen för att erhålla belöning samt hur företaget påverkas. Härigenom uppfyller EM även det 

tredje kriteriet enligt Merchant och Van der Stede (2007) om att belöningssystemet skall vara 

förståligt för de anställda. 

Som ett komplement till att stimulera ovannämnda behov diskuterar Hackman och Oldham (1980) i 

sin jobbkaraktäristiska modell vikten av återkoppling och självbestämmande som skapar en känsla av 

ansvar och kunskap kring prestationens resultat. Att stimulera sina anställda inom EM genom 

återkoppling och självbestämmande kan bidra till en högre arbetseffektivitet. Enligt Michael 

Sturehed och Peter Backman ges återkoppling varje månad och var tredje månad sker 

utvecklingssamtal för varje anställd på den operativa nivån. Det finns även en möjlighet för de 

anställda att se sin dagliga prestation i förhållande till de andras prestationer. Utifrån Merchant och 

Van der Stede (2007) är tidsperspektivet en viktig aspekt inom ett belöningssystem.  Tiden, mellan 

utförd prestation till utgiven belöning och återkoppling till det egna resultatet, bör inte vara för lång. 

Anledningen är att bibehålla motivationen för den anställde. Att ha ett belöningssystem som betalas 

ut varje månad kan anses rimligt eftersom det är tids- och kostnadskrävande att göra fler 

utbetalningar.   

Inom EM ges inga utbildningar i ledarskap eller självförverkligande. Däremot uppnås ett 

självförverkligande som är den översta ansatsen i vår analysmodell genom stimulans av de övriga 

behoven i pyramiden. Genom den grundläggande trygghet som präglar EMs HRM – politik finns 

förutsättningar inom organisationen att skapa ett effektivt belöningssystem. EM tillämpar både 

monetära och icke monetära belöningar som tidigare diskuterats, vilket leder till att alla stegen i 

analysmodellen är uppfyllda och ett självförverkligande hos individen utifrån organisationens 

perspektiv kan uppfyllas. Viktigt att understryka är att vi inte vet hur de anställda upplever 

belöningssystemet utan bara vilka förutsättningar som finns och därav kan vi göra antaganden. 
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Ett självförverkligande enligt teorin kan inte uppnås genom en utbildning utan måste uppfylla en 

mängd behov hos individen. Det är företaget som skapar förutsättningarna för de anställda och det 

kan vi se i EMs organisation. Det finns en tydlig modell som beskriver hur belöningarna ser ut och 

sedan är det upp till varje anställd att själv använda och utmana sig själv utefter denna. Inom EM är 

det framförallt den individuella prestationen som står i fokus.  

Utöver de diskuterade psykologiska motivationsteorierna är det viktigt att även koppla ihop dessa till 

Kaplan och Atkinsons (1998) förväntningsteorin som är en kognitiv motivationsteori vilken syftar till 

att samspela de individuella prestationerna med företagets mål och strategier. Ett belöningssystem 

bör grunda sig på yttre och inre belöningar vilket kan ses utifrån två perspektiv. De inre belöningarna 

är de som den anställde upplever genom att vara tillfredställd med sina arbetsuppgifter och med de 

belöningar som utdelas. Utifrån vårt tidigare resonemang om att de anställda inom EMs organisation 

själva har stor möjlighet att påverka hur systemet ska utformas, bör belöningarna ligga i linje med de 

kriterier som får de anställda att uppleva belöningarna som värdefulla. Yttre belöningarna ges från 

organisationen i form av muntliga erkännanden samt betalning för utfört arbete vilket visar sig i den 

återkoppling som görs inom EM varje dag. De anställda kan se sin egen prestation i förhållande till de 

övriga anställda samt den faktiska belöning som utbetalas varje månad.   

Sammanfattningsvis har EM i sitt utformande av belöningssystemet tagit de olika behovskriterierna 

som diskuteras i Maslows (1954) behovshierarki, Stums (2001) prestationspyramid och Herzbergs 

(1959) arbetsmotivationsteori i beaktning. Även de kriterier som vi kompletterat med utifrån 

Hackman och Oldhams (1980) jobbkaraktäristiska modell har i stor mån uppfyllts. Vi kan genom att 

koppla det empiriska underlaget på teorin konstatera att EM i sin utformning av belöningssystemet 

skapar en möjlighet för de anställda på den operativa nivån att uppnå ett självförverkligande.  

 

5.3.3 Strategins påverkan på belöningssystemets utformning 

EM klassificerar sig som en differentieringsstrategi och det är därför viktigt att EM belönar sina 

anställda efter de faktorer som är typiska för ett sådant karaktärsdrag. Som tidigare framkommit i 

diskussionen om vald strategiinriktning kan vi konstatera att kvalité på produktutbudet samt service 

är två av de framträdande karaktärsdragen i EMs differentieringsstrategi. Vidare har design, 

märkestrohet och återförsäljarnätverket ett högt fokus. Enligt Michael Sturehed är det viktigt att 

belöningarna speglar ovannämnda värden och detta försöker EM uppnå genom att aktivt 

implementera ut sina mål och strategier till sina anställda. 
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För att ett belöningssystem ska vara effektivt är det en förutsättning att de grundläggande kraven är 

uppfyllda i Maslows (1954) behovshierarki och Stums (2001) prestationspyramid. EM erbjuder till 

största del fasta anställningar som löper på minst ett år vilket borde skapa en trygghet i 

anställningen. För att kunna upprätthålla den service och kvalité som EM förespråkar borde det 

vidare löna sig att utbilda sin personal och därav se deras anställning ur ett längre perspektiv. Dock 

finns det extra personal vid helger och somrar vilket går emot ovanstående resonemang och mer i 

linje med en lågkostnadsstrategi, där det troligtvis är mer vanligt att tillämpa formen av att använda 

sig av extrapersonal vid behov då det inte krävs någon större utbildning eller produktkännedom. 

Dock går det troligtvis ej att undvika att det förekommer extra personal vid behov men enligt Michael 

Sturehed är det en grundläggande förutsättning att alla anställda har ett stort intresse i försäljning 

och delar EMs grundvärden. Beroende på vilken strategi ett företag väljer att tillämpa borde vi kunna 

se olikheter i hur personalpolitiken ser ut. Att erbjuda fasta anställningar ligger i linje med en 

differentieringsstrategi och samtidigt uppfyller Maslows (1954) och Stums (2001) kriterier för att 

säkerhetsbehovet är uppfyllt.  

Inom EM är det viktigt att hitta en bästa lösning för respektive kund, för att de anställda ska förstå 

kundens behov erbjuder företaget utbildningar för att kunna upprätthålla den service och kvalité 

som kunderna efterfrågar. Utbildningarna som erbjuds är inte enbart ur den aspekten att de ska 

hjälpa de anställda att ge en förbättrad försäljning utan även att motivera och stimulera de anställda 

genom att visa att goda prestationer kan belönas med exempelvis ett ökat ansvarsområde.  

Genom att framhäva betydelsen av kvalité och service måste detta prägla säljarnas sätt att arbeta. 

EM har valt att koppla sitt belöningssystem utefter försäljningsmått i förhållande till värdet av 

försäljningsordern vilket gör att säljaren indirekt bedöms utefter sin serviceförmåga.  Att utbilda och 

satsa på sin personal anser vi samspelar med förutsättningarna för en differentieringsstrategi 

eftersom det krävs större produktkunskap och säljteknik för att kunna tillfredställa kunder som 

exempelvis är intresserade av att köpa en mer exklusiv produkt. Genom att belöna efter kvalité i 

försäljningen uppmuntras säljaren att utföra ett kvalitativt arbete till kundens bästa och undvika 

tryckförsäljning för att skapa kvantitet vilket inte skulle ligga i linje med EMs differentieringsstrategi. 

Inom EM finns inga belöningar kopplade till en kostnadsmedvetenhet utan helt efter försäljning 

enligt EMs grundvärden om kvalité och service. Sättet att belöna stärker ytterligare att EM tillämpar 

en differentieringsstrategi dock har EM i sin strategiformulering ett dominerande inslag om 

volymkrav vilket går emot en differentieringsstrategi och mer mot en lågkostnadsstrategi enligt 

Porter (1999). Däremot anser vi att volymkravet som EM har är mer kopplat till Ansoffs (1957) 

tillväxtstrategier. Det är även viktigt att i en organisation som har en strategi att genom 

marknadspenetration har ett belöningssystem som ligger i linje med beteenden som skapar tillväxt. 
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Inom ett säljföretag är det försäljningen av produkter som ligger i fokus och även detta som leder till 

en ökad tillväxt genom att sälja fler av befintliga produkter på en befintlig marknad. Detta är den 

form av tillväxt som Ansoff (1957) benämner marknadspenetration. En problematisk aspekt som kan 

uppstå när ett företag väljer att kombinera en differentieringsstrategi med sin tillväxtstrategi kan 

vara att service och kvalité blir lidande. En lösning på denna problematik är att EM har ett antal 

kriterier som måste uppfyllas i säljordern vilket gör att det kan bli svårt att förlora värdet i 

ovannämnda begrepp. Tillväxt kräver att effektiviteten ökar inom organisationen vilket kan 

stimuleras enligt Svensson (1997) genom att tillämpa ett belöningssystem som främjar de anställda 

att våga utveckla och ta risker för att ta försäljningen till en ny nivå. Inom EM uppmuntras de 

anställda att arbeta fritt inom en viss angiven ram som ligger till grund för organisationens riktlinjer 

och direktiv. Däremot kan det diskuteras hur stor frihet som kan ges inom givna ramar.  

Belöningssystem ska vara av en sådan karaktär att storleken på varje belöning ska vara värderad 

efter hur marknadssituationen ser ut vilket innebär att om det visar sig att företaget presterar ett 

sämre resultat ett år så ska även belöningsnivån justeras därefter. Detta går i linje med Merchant och 

Van der Stedes (2007)  argument om att ett belöningssystem bör vara flexibelt, vilket stimuleras 

inom EM genom användande av ett belöningssystem som anpassas efter konjunkturcykeln. 

Vidare används ett provisionsbaserat belöningssystem tillsammans med en fast grundlön vilket går i 

linje med hur Balkin och Logan (1988) förespråkar att ett belöningssystem inom ett tillväxtföretag 

bör konstrueras. Ett provisionsbaserat belöningssystem uppmuntrar säljaren till att öka sin 

försäljning vilket leder till att företaget inte bara växer på den befintliga marknaden utan även att det 

ges resurser till att förverkliga strategin om att utveckla sitt produktutbud på den befintliga 

marknaden.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att EM belönar sina anställda i linje med de teorier som vi i 

studien valt att tillämpa oss av. Vidare kan vi konstatera att EM belönar sina anställda på den 

operativa nivån i linje med deras givna strategier. Genom att belöna ett försäljningssätt baserat på 

stor kundserviceförmåga och kvalité hela vägen genom säljprocessen samspelar detta med Porters 

(1999) syn på vad som präglar en differentieringsstrategi. Dock finns det inslag av en strävan mot en 

lågkostnadsstrategi med den kvantitativa försäljningen genom Ansoffs (1957) tillväxtstrategi. För att 

motivera medarbetarna till att arbeta efter företagets tillväxtstrategi kan vi konstatera att EM följer 

teorierna genom att tillämpa ett provisionssystem som uppmuntrar den anställde att sälja mer 

produkter. Dock har vi konstaterat att det finns utrymme för en viss problematik eftersom det 

troligtvis är svårt att kombinera en differentieringsstrategi där kvalité och service ska ligga i fokus 

samtidigt som tillväxtstrategierna ska efterföljas av de anställda.
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6  Slutsats 
 

I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera en slutsats som ämnar svara på studiens syfte. 

Härutöver kommer förslag till vidare forskning att läggas fram.  

 

De studerade företagen tillämpar alla en differentieringsstrategi där stor vikt läggs vid att 

upprätthålla en god service och kvalité till ett bra pris. EM och Mio har ett bredare intervall mellan de 

dyraste och billigaste produkterna medan Nordik valt att tillämpa en mer jämn prisnivå i sitt 

produktutbud. Genomgående är priset ett mer framträdande drag i Nordiks strategi, varför Nordik 

anses ha ett större kostnadsfokus än Mio och EM. Utifrån respektive företags strategianalyser finns 

det förutom pris fler faktorer som skiljer företagen åt. Mio och EM har ett stort fokus på design och 

märkestrohet i jämförelse med Nordik. Däremot skiljer sig Nordik från Mio och EM genom ett lågt 

fokus på stordriftsfördelar. Vidare skiljer sig EM genom att ha ett högt fokus på volymproduktion 

vilket varken Mio eller Nordik har. Trots att vi valt att klassificera in företagens strategi i en homogen 

differentieringsstrategi enligt Porter (1999) kan vi ändå se olikheter inom strategivalet. Utifrån 

klassificeringen kan vi lättare urskilja likheter och skillnader i företagens sätt att motivera sina 

anställda genom tillämpning av belöningssystem. 

 

En homogenitet kan även urskiljas gällande Ansoffs (1957) tillväxtstrategi där alla företagen strävar 

efter att växa genom en marknadspenetration. Vidare vill Nordik även växa genom 

marknadsutveckling. Det har både i teorin och under intervjuerna som ligger till grund för vårt 

empiriska underlag framkommit att tillväxt är något som präglar inredningsbranschen. 

  

Genom tillämpande av tillsvidareanställningar och en öppenhet i företagskulturen kan slutsatsen dras 

att alla de studerade företagen uppfyller teorins grundläggande behov av trygghet och säkerhet som 

finns hos en individ. Detta ligger till grund för att utformandet av ett effektivt belöningssystem ska 

vara möjligt. Utifrån tidigare diskussion kan vi även konstatera att denna form av grundförutsättning 

som ligger inom ramen för företagens HRM-politik ligger i linje med en differentieringsstrategi, varför 

vi kan säga att den är väl kopplad till företagets strategi och något som generellt präglar HRM-

politiken. Vidare kan vi fastställa att alla de studerade företagen genom sin utformning av 

belöningssystemen uppfyller de olika behovskriterierna som vi valt att tillämpa genom vår 

analysmodell över ett effektivt belöningssystem.   
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Utifrån de övriga kriterierna som präglar ett väl utformat belöningssystem som vi i analysmodellen 

påfört Maslows (1954) behovshierarki och Stums (2001) prestationspyramid kan vi också fastställa 

att de i stor utsträckning är uppfyllda. Härav kan slutsatsen dras att de studerade företagen har ett 

väl utvecklat belöningssystem som ger de anställda en möjlighet att uppnå ett självförverkligande 

enligt det slutliga steget i vår analysmodell. Detta utgör en bra grund för att studera huruvida 

belöningssystemet har utformats i enlighet med företagets differentierings- och tillväxtstrategi.  

Då vi har valt att studera företag som befinner sig i en tillväxtbransch kan vi genom att studera de tre 

företagen konstatera att det som främst präglar belöningssystemets utformning i de monetära 

termerna är företagets ambitioner att växa. Tillväxt enligt Ansoff (1957) kan ses genom att det 

huvudsakliga syftet i belöningssystemet hos de olika företagen ligger i linje med att företaget ska 

göra vinst och öka försäljningen. Belöningssystemet är därför utformat för att motivera de anställda 

att öka den interna försäljningen. Utifrån det empiriska underlaget kan vi konstatera att respektive 

företag inom säljprocessen arbetar med relativt fria tyglar för sina medarbetare att själva anpassa 

servicen efter den specifika kunden. Genom att erbjuda säljarna utbildning vill företagen uppnå ett 

arbete i linje med företagets värderingar. Härigenom ges utrymme till att vara kreativ och ta egna 

risker för att skapa goda relationer med kunden och skapa försäljning, vilket ligger i linje med 

Svenssons (1997) argument om hur ett belöningssystem för ett tillväxtföretag bör konstrueras. 

Däremot kan det diskuteras hur stort utrymme som ges för att ta egna risker och initiativ då varje 

säljare förväntas arbeta utefter företagets angivna ramar. Vidare är syftet med utbildningarna att 

prägla säljarna att arbeta efter företagets värderingar vilket i sin tur ligger till grund för en del av 

belöningarna. Utifrån detta kan vi konstatera att det inom företagen inte ges ett större utrymme för 

att ta egna initiativ och risker som teorin anger att det bör finnas i ett tillväxtföretag. Detta påvisar 

brister i hur företagen arbetar för att uppnå en effektiv tillväxt inom organisationen.  

 

Vidare kan vi urskilja att det som starkt präglar belöningssystemen är att de konstruerats utifrån 

Balkin och Logans (1998)  argument om att ett tillväxtföretag bör använda sig av en 

belöningskombination bestående av en fast och en rörlig del. Genom provisionsdelen uppmuntras de 

anställda att öka försäljningen för att därigenom öka sin egen belöning och skapa intern tillväxt i linje 

med Ansoffs (1957) marknadspenetration. Detta är också en förutsättning för att växa på nya 

marknader som Nordik strävar efter. Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att det är tillväxtstrategin 

som utformat kombinationen av en fast grundlön och en rörlig provisionsdel. Då provision syftar till 

att ge belöning efter vad som säljs kan detta inte mätas på ett kvalitativt sätt utan mäts med 

kvantitativa mått som försäljningssumma eller antal sålda produkter.  
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Vilket som än väljs så är det ett kvantifierbart mått varför vi anser att det inte går att koppla strategin 

fullt ut enligt Porters (1999) generiska strategier på ett företag som befinner sig på en 

tillväxtmarknad. Anledningen till detta är att Porter (1999) förespråkar en kvantitativ grund för 

belöning endast inom en lågkostnadsstrategi. Däremot anser vi att Porters (1999) olika strategier bör 

prägla de mått som mäts. Detta är något som samtliga studerade företag gjort genom att belöna 

efter olika kriterier i ordern. Gemensamt är att de belönar efter försäljningssumma och inte efter 

antal sålda produkter för att undvika tryckförsäljning. Utifrån denna grund vill företagen belöna 

beteenden som ligger i linje med en kundanpassad service där kundens behov tillfredställs utefter 

den service och kvalité som företaget vill förknippas med och inte enbart sälja många produkter.  

Kvantitativa mått är något som vi anser kan ligga till grund för monetära belöningar som ovan 

diskuterats samt icke monetära belöningar. Däremot kan det vara svårt att tillämpa subjektiva 

belöningar som grund för monetära belöningar eftersom det inte kan mätas på samma sätt som de 

kvantitativa måtten och uppnår därigenom inget rättvist och konsekvent system. Detta tillsammans 

med diskussionen i stycket ovan kan slutsatsen dras att det är svårt att utifrån 

konkurrensstrategierna tillämpa ett fullständigt belöningssystem som är i linje med den valda 

strategin varför vi inte kan konstatera att en viss strategi förespråkar ett monetärt eller ett 

ickemonetärt belöningssystem. Detta är också något som kan urskiljas i vår analysmodell som 

förespråkar båda delarna för att uppnå ett effektivt belöningssystem.   

Inom Nordik och EM tillämpas ett provisionssystem där den enskilde individens prestation ligger till 

grund för belöningen. Mio däremot använder sig av ett gruppbaserat provisionssystem där den totala 

gruppens prestation bedöms och fördelas efter individens andel arbetade timmar. Utifrån de 

sammanställande modellerna i respektive strategianalys kan vi som tidigare nämnt se att det finns 

stora likheter mellan EM och Mio i fokusskalan för de olika faktorerna. Däremot skiljer sig Nordik i 

hur stort fokus som läggs på de fem kriterierna design, märkestrohet, återförsäljarnätverk, 

volymproduktion och stordriftsfördelar. Utifrån detta borde EM och Mio vara mer snarlika i 

utformningen av belöningssystem. Utifrån vår jämförelse av de studerade företagen kan vi därför 

konstatera att strategin inte har någon påverkan på utformningen av huruvida belöningssystemet 

bör vara av individuell eller gruppbaserad karaktär.  

En förklaring till det som diskuterats ovan kan vara att trots det faktum att en karaktär tillämpas finns 

det inom företagen inslag av den andra formen av belöningssystem. Nordik och EM använder sig till 

viss del av gruppbaserade belöningar i form av säljtävlingar mellan butikerna som ett komplement till 

det individuella provisionssystemet.  
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Mio som bygger provisionen på gruppens prestationer kompletterar detta med att ge möjligheten att 

genom efterlevnad av företagets värderingar påverka den fasta lönen vilket kan ses som en 

individuell belöning. Den slutsats som kan dras utifrån detta är att oavsett vilken form av 

provisionssystem som tillämpas kompenseras detta så att det i slutändan finns en balans mellan den 

egna prestationen och gruppkänslan inom företaget varför det inte påverkas av vald strategi.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de valda företagen har, genom att ta hänsyn till teorins 

aspekter, uppnått ett belöningssystem som kan öka den enskilde medarbetarens motivation att 

utföra ett effektivt arbete.  Utifrån att detta uppnåtts kan vi fastställa att det som främst präglar 

belöningssystemens utformning är företagets ambitioner att växa varför tillväxtstrategin anses väl 

kopplad till belöningssystemet i inredningsbranschen. Däremot anser vi att det finns brister i det sätt 

som säljaren motiveras utefter tillväxtstrategin då det krävs mer utrymme för att skapa en effektiv 

tillväxt. Detta sammanfaller mer med hur företagen vill uppfattas och ligger därmed mer i linje med 

konkurrensstrategin. Trots detta är det inte lika tydligt huruvida konkurrensstrategin präglar 

belöningssystemet, men då vi anser att bedömningen som ligger bakom de kvantitativa 

försäljningsmåtten är av en mer subjektiv karaktär kan vi konstatera att differentieringsstrategin 

framkommer här, varför belöningarna ändock anses följa konkurrensstrategin i den mån som går i ett 

tillväxtsföretag. Huruvida belöningarna bör vara av en monetär eller icke monetär karaktär samt 

baserade på individens eller gruppens prestationer är något som inte präglas av vilken form av 

konkurrensstrategi som företaget valt att tillämpa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slutsats 
 

96 
 

6.1  Förslag till vidare forskning 

I studien har det framkommit att samspelet mellan strategi och belöningssystem är liknande för de 

valda företagen som samtliga klassificerat sig inom samma typ av konkurrensstrategi. Det skulle 

därför vara av intresse att studera företag som klassificerar sig inom olika typer av konkurrensstrategi 

för att studera huruvida utfallet blir detsamma. 

Vi har i studien valt att studera företag inom inredningsbranschen som är verksamma på Linköping- 

och Norrköpingsmarknaden. Intressant skulle därför vara att studera företag inom en annan bransch 

och exempelvis undersöka hur belöningssystemets utformning präglas av strategin inom en 

tillverkande industri. Det skulle också vara av intresse att fördjupa sig i andra företag inom 

inredningsbranschen som är verksamma på en annan marknad.  

Då studien avgränsats till att studera belöningssystemet utifrån grundarnas perspektiv och kommit 

fram till att de genom utformningen tagit hänsyn till teorins olika aspekter för att uppnå ett effektivt 

belöningssystem skulle det vara intressant att studera belöningssystemets utifrån de anställdas 

synvinkel. Genom att undersöka denna synvinkel i kombination med grundarnas tanke bakom 

utformningen kan slutsatsen dras huruvida belöningssystemet är effektivt.   
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(Mode och design) http://www.modeochdesign.se/page.php?id=40, 2010-02-15 

(Nordik a) http://www.nordik.se/om_nordik.html, 2010-02-15 

(Nordik b)http://www.nordik.se/om_nordik.html 2010-03-26 

 (Svenskt Näringsliv a) 

http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00020/S_tta_l_n_i_sm__f_re_20225a.pdf 

2010-04-13 
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http://www.mio.se/Documents/Mio_arsredovisning_2002.pdf
http://www.mio.se/Om/Detta-ar-Mio/
http://www.modeochdesign.se/page.php?id=62
http://www.modeochdesign.se/page.php?id=40
http://www.nordik.se/om_nordik.html
http://www.nordik.se/om_nordik.html
http://www.svensktnaringsliv.se/multimedia/archive/00020/S_tta_l_n_i_sm__f_re_20225a.pdf
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Intervju  

 

Nordik 

Stefan Östergårde – Ägare och VD, 2010-03-23  

 

Mio 

Gunilla Jardestig – HR och informationschef för hela Miokoncernen, 2010-03-24 

Anders Ohlsson – Ägare till butiken i Linköping, Norrköping och Mjölby. Butikschef i Norrköping, 
2010-04-08  

Jonas Ohlsson – Ägare till butiken Linköping, Norrköping och Mjölby, samt en VD-roll, 2010-04-12  

 

EM 

Michael Sturehed – Ägare till butiken i Linköping, Norrköping och Nyköping, 2010-03-23  

Peter Backman – Säljchef i butiken i Linköping, Norrköping och Nyköping, 2010-04-09  
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8 Bilagor  
 

 Bilaga 1 Intervjubrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linköpings universitet som läser vår sista termin på ekonomprogrammet. 

Nu under våren 2010 skriver vi vår magisteruppsats och har valt att fördjupa oss inom 

belöningssystem och deras koppling till företagets strategi.  Vi vill gärna träffa den som är ansvarig 

för utformning av belöningssystem och den som är ansvarig för företagets strategi för en kortare 

intervju.  

Studiens syfte är att undersöka och förklara hur, samt i vilken utsträckning, företag inom 

inredningsbranschen använder sig av belöningssystem som motivation till de anställda på den 

operativa nivån. Vidare syftar studien till att undersöka hur valt belöningssystemen påverkas av 

företagets övergripande strategi. Resultatet från intervjun kan vid önskemål behandlas anonymt 

samt förhoppningsvis vara av värde även för Er.  

Vårt önskemål är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 12. Visar det sig att det inte finns 

någon möjlighet för ett personligt möte skulle vi uppskatta att det sker på annat sätt, 

telefonintervju eller e-post. Vi ser fram emot att höra ifrån Er och hoppas att ni vill hjälpa oss att 

genomföra denna intervju. Bidraget kommer hjälpa oss med det empiriska underlaget för vidare 

studier inom ämnet.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Linda Hagelin   Anne Sjögren                  

0736 297260  0704 885128 
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 Bilaga 2 Intervjufrågor  

 

Inledning  

1. Berätta lite kort om dig själv? Hur gammal är du? Var kommer du ifrån?  

2. Vad har du för befattning inom företaget? Hur länge har du arbetat inom företaget? Hur 

länge har du arbetat inom din nuvarande befattning?  

3. Berätta lite kort om er organisation?  

Storlek, omsättning, ålder, anställda, ägarstruktur, affärsidé, vision och mål.  

Strategi 

4. Hur ser företagets strategi ut? 

5. Hur vill ni uppfattas av omgivningen? (kunden, leverantörer, konkurrenter mm) 

6. Vilka anser ni vara era största konkurrenter?  

 Vad är det som skiljer er från dem?  

 Varför annorlunda och unika?  

 Anser du att det finns många substitut till era produkter ute på marknaden?  

 

7. Hur ser ni på ert företag i förhållande till Nordik, Mio och Svenskt Tenn?  

8. På vilket sätt arbetar ni med kostnadsminimeringar i företaget?  

9. Vilken roll har de olika faktorerna, kvalitet, pris, service, varumärke, och design inom er 

organisation?  

 Vilken är den mest centrala för er?  

10. Vilka kundsegment riktar ni er till?  

 Med vilket produktutbud?  

11. Hur ser er kundprofil ut?  
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Belöningssystem 

 

12. Hur ser ert belöningssystem ut och hur är det utformat?  

 Vem/vilka arbetar med belöningssystemen?  

 I vilken omfattning använder ni er av monetära och icke monetära belöningssystem? 

Varför? 

 Vilka typer av ersättningar och förmåner ges till era anställda? 

 Hur stor inverkan har de anställda ute i organisationen på utformningen av 

belöningssystemen?  

 På vilket sätt synliggörs belöningarna inom organisationen?  

 Är alla medvetna om vilka belöningar som finns och hur dessa kan uppnås?  

 

13. Vad är ert syfte med belöningssystemen? Om flera, vilket är det mest centrala?      

14. På vilket sätt är de anställda medvetna om vilka mål organisationen har och hur de ska 

arbeta för att uppnå dessa? 

 Har de anställda några mål som de arbetar efter?  

 Vilka?  

15. Hur är arbetsuppgifterna utformade för de anställda på den operativa nivån?  

 Hur följs arbetsuppgifterna upp?  

 Vilka beteenden uppmuntras hos de anställda på den operativa nivån?   

 Hur motiveras de att arbeta efter önskvärt beteende?  

 Hur är belöningarna kopplade till arbetsuppgifterna och varför anser ni det vara det 

bästa sättet?  

16. På vilket sätt uppmärksammas goda prestationer? 

 Individuell nivå eller grupp/butiksnivå?  

 Hur stora möjligheter har de anställda att påverka sina egna prestationer? På vilket 

sätt? 

17. Vilka sammankopplingar finns mellan resultatet av arbetsprestationerna och organisationens 

mål?  

18. I vilken utsträckning sker återkoppling till de anställda?  
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19. Vad finns det för möjligheter till avancemang inom organisationen för den anställde på den 

operativa nivån? 

 Vad krävs av personen för att nå upp till de olika nivåerna?  

20. På vilket sätt är belöningarna värdeskapande för den anställde och organisationen i helhet?  

 Anser du att de anställda upplever ett värde i belöningen som motiverar dem att 

utföra sitt arbete och hur vet ni detta?  

 På vilket sätt arbetar ni med att ta reda på vad som är av värde för era anställda? 

21. Hur uppfattas nya idéer inom företaget?  

 På vilket sätt kan en anställd på den operativa nivån framföra synpunkter och 

förbättringar inom organisationen?  

 Hur tar ni tillvara på informationen? 

 Vem får belöning/beröm utifrån detta?  

22. Vad gör ni för att få era anställda att känna sig trygga i sin arbetssituation?  

 Vilken typ av anställningsform använder ni er mest av och varför?  

 Vidtar ni några åtgärder för att skapa någon form av samhörighetskänsla/Vi-känsla? 

Motivera!  

23. På vilket sätt uppmuntras en bra balans mellan privatliv och arbetsliv inom organisationen?  

 Hur lång är en typisk arbetsdag?  

 Förekommer det mycket övertidsarbete? Om ja, ges någon ersättning för detta? 

Strategi - Belöningssystem 

 

24. Vilken roll spelar strategin i utformningen av belöningssystem?  

 Hur pass mycket påverkar strategin valt sätt att motivera och belöna de anställda? 

 Är belöningssystemen utformade som ett hjälpmedel att implementera strategin inom 

organisationen? På vilket sätt?  

25. Motiveras och belönas de anställda efter några strategiskt relevanta mått?   

 Om Ja, vilka mått och i vilken utsträckning använder ni er av dem?  

26. Anser du att strategin är väl utarbetad inom organisationen?  

 Om Ja, på vilket sätt är strategin införstådd hos de anställda?  

 Om Nej, Varför?  

27. Arbetar ni aktivt med att implementera strategin i företaget?  

 Om ja, På vilket sätt?  

 Om Nej, Varför inte?  
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28. Hur motiveras de anställda på den operativa nivån att arbeta efter företagets strategi och 

mål?  

 Arbetar företaget med tydliga riktlinjer i linje med strategin för det dagliga arbetet?  På 

vilket sätt? 

Avslutande 

 

29. Slutligen undrar vi om det är något vi har missat som du skulle vilja tillägga? 

 

 

Tack för er tid! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


