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Sammanfattning 

Hur påverkar olika belöningssystem motivationen och det sociala samspelet hos 

anställda inom detaljhandeln? 

Vi har valt att jämföra två olika typer av belöningssystem, individuella och 

kollektiva, för att se om det finns några skillnader gällande motivation och socialt 

samspel. Belöningssystem påverkar anställda till att få ett önskat beteende och attrahera 

högpresterande till sina organisationer (Pohler & Schmidt, 2016). Tidigare forskning 

pekar på att högpresterande föredrar individuella belöningssystem då det gynnar dom 

mer personligen. Det finns samtidigt forsknings som visar på att kollektiva 

belöningssystem ökar kommunikationen inom arbetsgrupperna (Dixon, Hayes & Stack, 

2004). Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie som mätte yttre 

motivation att arbeta, vikten av yttre incitament, socialt klimat och stöd från 

arbetskamrater. Vår undersökning visade att det fanns en signifikant skillnad mellan 

grupperna gällande vikten av yttre incitament (t(59)= -2,19, p<0,034). De övriga 

kategorierna påvisade inte några skillnader. Vår beräkning av power påvisade att det 

skulle behövas 604 deltagare jämfört med vår undersökning som innefattade 61 

deltagare, för att påvisa en skillnad mellan grupperna i samtliga undersöknings 

kategorier. 

 
 
Nyckelord: motivation, belöningssystem, kollektiv, individuell och socialt samspel.  



 

 

Abstract 

How do different reward systems affect motivation and social interaction of retail 

employees? 

We have chosen to compare two different types of reward systems, 

individual and collective, to see if there are any differences regarding motivation and 

social interaction. Reward systems affect the desired behavior and attract high-

performing employees to their organizations (Pohler & Schmidt, 2016). Earlier research 

points out that high performance prefers individual reward systems as it benefits them 

personally. At the same time, there is research showing that collective reward systems 

increase communication within the working groups (Dixon, Hayes & Stack, 2004). The 

research was conducted through a survey that measured work requirements, external 

motivation to work, the importance of external incentives, social climate and support 

from colleagues. Our survey showed that there was a significant difference between the 

groups in importance of external incentives (t (59) = -2.19, p < 0.034). While the other 

categories did not show any differences. Our calculation of power demonstrated that 

604 participants would be needed compared to our survey, which included 61 

participants to ensure a difference between the groups in all survey categories. 

 
 
Keywords: motivation, reward system, individual, collective and social interaction. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Förord 

 

Vi vill börja med att tacka alla respondenter som har avsatt tid och hjälpt oss med att 

fylla i våra enkäter, utan er medverkan hade studien inte gått att genomföra. Vi vill även 

rikta ett tack till de butiksansvariga som engagerade sig och såg till att enkäterna 

disponerades till respondenterna på ett bra sätt. 

 

Vi vill särskilt ge ett stort tack till vår handledare Mårten Eriksson för mycket 

engagemang och stöd. Mårten kom väldigt snabbt med bra och tydlig feedback under 

hela arbetet med uppsatsen.
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Introduktion 
Hur påverkar olika typer av belöningssystem motivationen och det sociala samspelet 

hos de anställda på arbetsplatsen? En studie genomfördes med syftet att ta reda på om 

det finns några skillnader i motivation och socialt klimat mellan arbetsplatser som har 

individuella respektive kollektiva belöningssystem.  

Motivation och socialt klimat är troligen något som de allra flesta någon 

gång reflekterat över, det kan röra sig om allt mellan trygghet t.ex. i form av god 

ekonomi till uppskattning eller självförverkligande, Maslow beskriver detta i sin 

behovsteori som utgår ifrån fem behovsnivåer fysiologiska behov, trygghetsbehov, 

sociala behov, uppskattning och självförverkligande. Dessa behov tillsammans menar 

Maslow motiverar och driver människan vidare (Maslow, 1943). 

Kaufmann och Kaufmann (2010) menar att eftersom Maslows teori utgår 

ifrån att de lägsta behoven måste vara uppfyllda för att de högre behoven aktiveras går 

det att dra paralleller till arbetslivet och beskriver att det är omöjligt för en individ att 

känna sig motiverad om denne inte får sina fysiologiska behov uppfyllda, de menar att 

de fysiologiska behoven inom arbetslivet kan översättas till vilka lönevillkor som 

individen har och att det är just det som är det mest grundläggande behovet, uppfylls 

inte detta behov är det omöjligt för individen att känna att arbetet är meningsfullt och 

motiverande och det leder till att den anställde omöjligt kan utvecklas i sin roll och 

uppnå organisationens mål. 

I en artikel beskriver Kanfer, Ruth och Johnsson (2017) att motivation 

kopplat till arbete är en av de faktorer som under det senaste århundradet blivit en av de 

viktigaste frågorna inom organisationspsykologin. Antalet artiklar rörande ämnet har 

ökat drastiskt de senaste decennierna och det ser han som ett tydligt bevis på att frågan 

anses mer och mer viktig inom organisationspsykologin. Kanfer et al. (2017) tar upp i 

sin artikel att tidigare forskning påvisar att det är större chans för en organisation att 

lyckas med att motivera sina anställda och få dem att sträva efter att nå organisationens 

mål om personalen känner att de har möjlighet att vara delaktiga och påverka målen 

samt att målen känns rimliga och möjliga att uppnå. 

Kraizbereg, Tziner och Weisberg (2002) förklarar att de anställdas 

upplevelser, förväntningar och behov är centrala faktorer för att skapa motivation. 

Kraizberg et al. (2002) redogör två teorier, förväntansteorin och rättviseteorin, som ökar 

motivation. Förväntansteorin ökar motivation genom att individer får som de förväntar 

sig. Arbetet som görs påverkar prestationen och att värdet av belöningen är tillräcklig 
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för det uppsatta målet. Rättviseteorin avser att de anställdas uppfattning om prestationer 

och belöning i organisationen är jämförbar med andra inom organisationen och med 

andra organisationer. 

Gardner, Dyne och Pierce (2004) har genomfört en studie där de 

undersökte sambandet mellan hög lön och arbetsresultat. Det framkom att de anställda 

som hade hög lön upplevde sig mer uppskattade av arbetsgivaren, det var även dessa 

individer som presterade bäst arbetsresultat enligt studien. Studien påvisar även omvänt 

att de som har en lägre lön uppfattar sig mindre uppskattade av arbetsgivaren och det 

finns en risk att detta leder till sämre arbetsresultat. Gardner et al. (2004) påvisar i sin 

studie att det bästa sättet för en organisation att få sina anställda att prestera är genom 

tre steg. Det första är att se till att den anställde upplever att den får en hög ersättning, 

det andra är att lönen skall vara baserad på kompetens och/eller skicklighet, det tredje är 

att kommunicera ut att de anställda är en viktig tillgång som företaget värderar högt. 

Om dessa tre punkter uppfylls känner sig den anställde värdefull vilket enligt studien 

leder till ett bra arbetsresultat. 

Belöningssystem 

Belöningssystem innebär att anställda systematiskt får en extern belöning utöver den 

grundläggande lön som ges. Vanligt förekommande belöningssystem är provision, 

ackord, bonus och prestationslön.  Prestationsbaserade belöningssystem avser att de 

anställda får belöning utifrån prestation. Dessa belöningssystem används för att uppnå 

ett önskat beteende och attrahera högpresterande till organisationen. Det ser även till att 

lågt presterande anställda inte stannar kvar inom organisationen (Pohler & Schmidt, 

2016).  

Hollensbe och Guthrie (1995) har i tidigare undersökningar konstaterat att 

51% av de undersökta amerikanska företagen redan hade eller funderade på att 

implementera någon form av belöningssystem. Denna form av motivationsfaktor ses 

öka då denna typ av modeller påvisar mycket goda resultat gällande lönsamhet och 

effektivitet. (Hollensbe & Guthrie, 1995).  

Två vanligt förekommande belöningssystem inom detaljhandeln är 

individuellt eller kollektivt belöningssystem. Individuella belöningssystem avser 

belöningar för individuella prestationer på arbetsplatsen, inom detaljhandeln utgår det i 

stor del utifrån provision i form av ekonomisk ersättning.  
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Gerhart och Fang (2014) menar att individuella belöningssystem är en 

nyckelfaktor till att påverka anställdas beteende, prestation och attraherar och behåller 

personal inom organisationen. Gerhart et al. (2014) har även från tidigare rapporter visat 

på att implementering av individuella belöningssystem ökar produktiviteten med 30% 

jämfört med tidigare. Gerhart et al. (2014) beskriver även att förtroendet för det 

individuella belöningssystemet är viktigare än själva belönings storleken. 

Organisationer som lägger stor vikt på belöningssystemet presterar bättre än 

genomsnittet. 

Kollektivt baserade belöningssystem involverar arbetsplatsens samtliga 

anställda och ger lika belöning för alla anställda utifrån arbetsplatsens prestation. Dixon, 

Hayes och Stack (2004) förklarar att kollektiv belöning ökar prestationen och förväntat 

beteende i likhet med det individuella om prestationen är direkt kopplad till resultatet. 

Kollektiva belöningssystem förbättrar även kommunikationen inom arbetsgruppen och 

ökar dess produktivitet. 

 

Jämförelse mellan kollektivt och individuellt belöningssystem. 

En studie av Honeywell, Dickinson och Poling (1997) där individuell och kollektiv 

belöning jämfördes påvisade att deltagarna upplevde individuellt och kollektivt 

belöningssystem som lika roligt och krävande. Däremot skiljde det sig i frågan om 

vilket system som deltagarna skulle föredra, högpresterande deltagare föredrog det 

individuella alternativet medans lågpresterare föredrog kollektivt system. 

Ladley, Wilkinson och Youngs (2015) har i en annan studie av individuell och 

kollektiva belöningssystem funnit att en del av förklaringen till att kollektiva 

belöningssystem påvisade så goda resultat i deras studie var att vissa högpresterande 

deltagare i grupperna som undersöktes ”offrade” sig själva och på sin egen bekostnad 

såg till att de lågpresterande i gruppen presterade bättre. Detta ledde i sin tur till att 

gruppen som helhet presterade bättre i undersökningen. De deltagare som ”offrade” sig 

för de lägre presterande förlorade på sitt beteende jämfört med om ett individuellt 

belöningssystem användes. Detta ledde till att de antingen uteslöts ur gruppen p.g.a. att 

deras prestationer inte syntes lika tydligt då de engagerade sig mycket i att hjälpa andra 

eller så ändrade de sitt beteende och “offrade” sig mindre och fokuserade mer på sitt 

eget resultat istället för att stötta andra. Det ledde till att gruppen som helhet presterade 

sämre. Exemplet visar att ett kollektivt belöningssystem skapar en jämnare prestation 

hos deltagarna i gruppen.  
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En negativ aspekt av det kollektiva belöningssystemet kan vara att inte 

alla i arbetsgruppen kan delta lika mycket. Exempelvis har heltidsanställda och 

deltidsanställda olika möjlighet att påverka resultatet men belöningssystemet premierar 

dem ändå lika trots olika insats. En nackdel av det kollektiva systemet i likhet med 

Ladley et al. (2015) enligt Dixon, Hayes och Stack (2004) är att individer som arbetar 

hårt kan missgynnas av andra som inte arbetar lika hårt och därmed kommer de hårt 

arbetandes prestationer tidvis att minska. Men det skapar å andra sidan en rättvisa då 

alla i arbetsgruppen får lika mycket och uppmuntrar att alla ska vara lika delaktiga. 

Kragl (2015) menar däremot på att kollektiva belöningssystem inte är lika 

effektfulla i jämförelse med individuella då de anställdas chans att påverka blir mindre 

och blir mer beroende av kollegorna. Kragl (2015) förklarar att det kollektiva 

belöningssystemet behöver en större belöning för att uppnå en angiven prestation i 

jämförelse med det individuella.  

En effekt som kan uppkomma från det individuella belöningssystem är 

avundsjuka och orättvisa bland de anställda då de kan få olika lön, vilket ofta upplevs 

som negativt. Däremot kan i vissa fall avundsjuka även utnyttjas som en positiv effekt i 

prestation hos de sämre presterande där avundsjukan blir en drivkraft som gör att de 

presterar bättre enligt Kragl (2015). Detta gör i sin tur att individuella belöningssystem 

kan skapa ett tävlingsinriktat klimat. Dixon Hayes och Stack (2004) menar att ett 

tävlingsinriktat klimat kan skapa negativa konsekvenser då det är upp till varje individ 

att maximera den egna belöningen oavsett vilka konsekvenser det har för andra 

anställda.  

Enligt Steel och MacDonnell (2012) finns det en rad faktorer man bör 

beakta när man inför belöningssystem. Ett av dessa är att det finns en risk att fokus 

hamnar på personlig vinning istället för att skapa förutsättningar som gynnar hela 

företaget. Det är inte alltid säkert att det är just pengar som den anställde uppskattar, det 

kan vara helt andra typer av motivationsfaktorer som passat bättre i den aktuella 

situationen. 

Ladley, Wilkinson och Youngs (2015) har i en studie som jämförde 

skillnader mellan individuell och kollektiv belöning påvisat att det i allra flesta fall var 

kollektiv belöning som var det absolut effektivaste belöningssystemet då det jämfördes 

mot individuella och ”blandade” belöningssystem. Individuella bonussystem kunde 

dock i vissa fall vara mer effektiva men enbart i de situationer där belöningen samtidigt 

gynnade gruppen i helhet och inte gick emot gruppens mål. Detta har likheter med de 
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slutsatser som Dixon, Hayes och Stack (2004) drar om att individuella belöningar 

skapar motivation hos den enskilde på bekostnad av andra. 

Belöningssystemens effektivitet kan ha en varierande påverkan på det 

anställda beroende på hur företagskulturen ser ut och vilken storlek belöningen har. 

Dessutom har det betydelse hur belöningssystemen kommunicerats och vilken möjlighet 

de anställda har att påverka belöningen. Belöningssystemen påverkar anställdas 

beteende och prestation i den riktning företagen önskar, det påverkar även till att 

attrahera samt behålla och avveckla anställda. Företag med individuella 

belöningssystem attraherar högpresterande personer till sina organisationer eftersom de 

får mer betalt utifrån prestation, det sociala umgänget värderas inte lika högt. Personer 

med krav på det sociala umgänget och lägre presterande söker sig i större utsträckning 

till kollektiva belöningssystem.  

 

Hypoteser 

På basis av ovanstående studier har vi formulerat tre hypoteser: 

H1: Att individuellt belöningssystem motiverar arbetare mer än vad kollektivt 

belöningssystem gör. 

H2: Arbetsklimatet är bättre hos gruppen med kollektivt belöningssystem än hos 

gruppen med individuellt belöningssystem 

H3: Stöd från arbetskamrater är bättre hos gruppen med kollektivt 

belöningssystem än hos gruppen med individuellt belöningssystem 
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Metod 

 

Deltagare och urval 

Urvalet av deltagare skedde utifrån arbetsplatser med individuellt respektive kollektivt 

belöningssystem inom detaljhandeln. Respondenter till respektive undersökningsgrupp 

eftersöktes dels i stadskärnor och dels i köpcentrum för att ha en likvärdig omgivning 

och kundtillströmning. Deltagarna fick inte vara butikschefer eftersom de var 

kontaktpersoner till undersökningen och kände till vilka grunder enkäten byggde på.  

Undersökningens mål var att få 40 deltagare i respektive grupp men 

slutade i totalt 61 deltagare fördelningen på dessa var 31 kollektiva och 30 stycken från 

den individuella kategorin. För den kollektiva kategorin var det 12 män och 19 kvinnor 

och den individuella kategorin innehöll 16 män och 14 kvinnor.  

Åldersspannet för samtliga deltagare skiljde sig mellan 19 och 59 år 

(SD=8,72 M=29,54). Den kollektiva gruppen hade en medelålder på 30,67 år (SD=7,59) 

medans den individuella hade ett medelvärde på 28,36 (SD=9,74).  

Deltagarnas anställningstid var mellan ett halvår upp till 25 år på sin 

nuvarande arbetsplats (SD=4,71 ,M=4,37). Deltagarna i den kollektiva gruppen hade en 

anställningstid på snitt 5,37år (SD=5,14) och deltagarna i den individuella gruppen hade 

en anställningstid på i snitt 3,35 (SD=4,04).  

Snittet gällande arbetad tid i båda grupperna gemensamt var 30,67 timmar 

per vecka (SD=4,71). Den kollektiva gruppen arbetade i snitt 27,32 (SD=11,28) timmar 

per vecka medans den individuella gruppen arbetade 34,13 (SD=9,09) 

 

Material och mätinstrument 

En enkät grundad på QPSNordic användes för datainsamlingen. Enkäten (bilaga 2) var 

uppdelad i fem olika områden, demografisk, arbetskrav, stöd från arbetskamrater, 

socialt klimat och yttre motivation till att arbeta. Kategorin arbetskrav inkluderades i 

enkäten för att ta reda på om det fanns några grundläggande skillnader på 

arbetsplatserna mellan grupperna. De demografiska frågorna ställdes om kön, ålder, hur 

länge personen varit anställd på arbetsplatsen samt hur många timmar de arbetade i snitt 

per vecka. Kategorierna arbetskrav, social interaktion, organisationskultur och klimat 

och arbetsmotivation bildar skalor utifrån flera frågor (tabell 1). Den enskilda frågan 

ställdes som ett ytterligare mått av yttre motivation. 
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Områdena demografisk och kvalitativa krav bestod av fyra frågor var, stöd 

från arbetskollegor berörde tre frågor, socialt klimat berörde två frågor och yttre 

motivation till att arbeta berörde tre frågor samt den enskilda frågan gjorde att enkäten 

sammanlagt uppgick till 17 frågor. Gällande det demografiska området fick deltagarna 

fylla i enskilda svar i tre av fyra frågor och den sista frågan eftersökte kön. Resterande 

av enkätens svarsalternativ utgick från en likertskala mellan ett till fem. Efter 

genomförda t-test beräknades power för respektive kategori, vi använde oss av en 

webbaserad kalkylator till beräkningarna (Infovoice, 2007). En Bonferroni post-hoc 

analys genomfördes för de signifikanta resultat som framkom under studien.  

 
 

Tabell 1. Beräkningarna i tabellen är ett utdrag ur QPSNordics manual och baseras på 
resultat av tidigare undersökningar där frågekategorierna har använts. Inre homogenitet 
(Cronbachs alfa, n=2010), test-retest reliabilitet (n=393) hos skalorna och antal frågor i 
varje skala (Dallner, Lindström, Elo, Skogstad, Gamberale, Hottinen, Knardahl, & 
∅rhede, 2000). 

Område och skalor Antal frågor i 
skalan 

Alfa 
(n=2010) 

Test-retest reliabilitet 
(n=393) 

Arbetskrav  
Kvantitativa krav 4 0,73 0,78 

Social interaktion 
Stöd från arbetskamrater 2 0,80 0,72 

Organisationskultur  
Socialt klimat 3 0,74 0,73 

Arbetsmotiv 
Yttre motivation att arbeta 3 0,71 0,75 

 
 

Tillvägagångssätt 

Undersökningen påbörjades genom en initial kontakt med butikschefer eller 

personalansvariga på en rad olika företag. Därefter kontrollerades om företaget 

uppfyllde våra kriterier om belöningssystem för ena eller andra gruppen. Om kriterierna 

uppfylldes tillfrågades företagen om de ville delta i undersökningen och hur många som 

kunde tänkas svara på enkäten. Enkäten och ett följebrev lämnades till företagen i det 

antalet som överenskommet. Enkäten börjar med en förklarande del som beskriver hur 

den ska besvaras, följebrevet informerar om etiska aspekter och hur materialet kommer 
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att behandlas. Efter utlämningsprocessen så samlades enkäterna in efter en vecka. 

Eftersom svarsfrekvensen var låg valde vi att besöka ytterligare en stad för att samla in 

mer data. Där valde vi att korta ner svarstiden och enkäterna samlades in under samma 

dag som de delades ut. Undersökningen fick totalt en svarsfrekvens på 50,8%. 

 

Design och analys  

Grupperna individuell och kollektiv belöningssystem jämförs med varandra i 

kategorierna socialt klimat, stöd från arbetskollegor, yttre motivation till att arbeta och 

den enskilda frågan att jag får hög lön och andra materiella förmåner. 

Grupperna t-testades i SPSS utifrån dessa fyra kategorier för att ta reda på om det finns 

signifikant skillnad mellan grupperna. Testet använde sig av signifikansnivån p<0.05 

för att avgöra om resultatet är statistiskt signifikant. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Eftersom att belöningssystem hos företag i vissa fall kan ses som en känslig fråga för 

utomstående personer var vi väldigt tydliga i det första mötet med våra kontaktpersoner 

om att undersökningen är helt anonym och inte behöver specificeras mer än om 

belöningssystemet var individuellt eller kollektivt. Vi ansåg även att det var viktigt att 

tydliggöra för kontaktpersonerna att alla deltagare och företag behandlas konfidentiellt.  

Eftersom att belöningssystem faller inom företags ekonomiska aspekter kan det för 

utomstående bli en känslig fråga. Därför har undersökningen inte att gå in i detaljnivå 

hur de olika belöningssystemen är utformade eller vilken belöning som ges. 

Ett missivbrev (bilaga 1) följde med varje enkät för att påvisa etiska 

aspekter för deltagarna av vad undersökningen gällde, anonymitet, vem som gjort 

undersökningen och kontaktuppgifter till ansvariga för undersökningen.  

Tre av enkäterna innehöll bortfall på totalt 12 frågor, dessa svar fylldes ut 

med medelvärden från samma undersökningsgrupp.  
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Resultat 

Det genomfördes fem separata t-test för att se om det fanns någon skillnad mellan 

grupperna kollektivt och individuellt belöningssystem. Ett av t-testen visade ett 

signifikant resultat. 

 

Tabell 2. T-test av kollektiva och individuella belöningssystem. 

 Kollektiv Individuell  

 M SD M SD t-test 

Arbetskrav 2,41 ,64 2,54 ,5 ns 

Arbetsklimat 3,43 ,29 3,27 ,37 ns 

Socialt stöd 4,49 ,47 4,73 ,4 ns 

Yttre arbetsmotivation 4,18 ,63 4,34 ,53 ns 

Yttre motivation 2 2,87 ,71 3,43 1,22 ,034 

Signifikansnivå: p<0,05 

 

Arbetskrav 

Skattningen av arbetskrav (tabell 2) påvisade inte någon signifikant effekt t(59)=-,819, 

p>0,414. Resultatet påvisade en power på 0,14 och för att uppnå en power på 0,80 

beräknades stickprovsstorleken till 302 deltagare i respektive grupp. 

 

Arbetsklimat 

I jämförelse av arbetsklimat (tabell 2) mellan grupperna individuell och kollektivt) 

påvisade inte heller någon signifikant skillnad. t(59)=1,8, p>0,069. Resultatet visade en 

power på 0,47 och för att uppnå en power på 0,80 beräknades stickprovsstorleken till 67 

deltagare i respektive grupp. 

 

Socialt stöd 

Kategorin som innefattar uppskattningen av socialt stöd av arbetskamrater (tabell 2) 

resulterade inte i ett signifikant resultat. t(59)=0,52, p>0,5957. Resultatet påvisade en 
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power på 0,57 och för att uppnå en power på 0,80 beräknades stickprovsstorleken till 52 

deltagare i varje grupp. 

 

Yttre arbetsmotivation 

I undersökningen av yttre arbetsmotivation (tabell 2) mellan grupperna kollektiv och 

individuellt fanns det inte en signifikant skillnad t(59)=-1,07, p>0,288. Resultatet 

påvisade en power på 0,19 och för att uppnå en power på 0,80 beräknades 

stickprovsstorleken till 207 deltagare i respektive grupp. 

 

Yttre motivation 2 (enskild fråga) 

En enskild fråga ställdes angående betydelsen av hög lön och materiella förmåner 

(tabell 2) för att ta reda på om grupperna skiljde i betydelsen av yttre incitament. 

Resultatet påvisade ett signifikant resultat, t(59)=-2,19, p<0,034 och a= 0,17. Resultatet 

visade en power på 0,61 och för att uppnå en power på 0,80 beräknades 

stickprovsstorleken till 47 deltagare i respektive grupp. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

11 
 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att ta reda på om det finns någon skillnad i 

arbetsmotivation, socialt klimat och socialt stöd inom detaljhandeln mellan företag med 

kollektivt respektive individuellt belöningssystem. Resultatet på området arbetskrav 

visade inte på någon skillnad mellan grupperna, utifrån detta kan vi konstatera att det 

var liknande arbetsförhållanden i båda grupperna. Vårt resultat (tabell 2) påvisade ett 

signifikant resultat mellan grupperna i kategorin yttre motivation 2 vilket berörde vikten 

av belöning och andra materiella förmåner. Vår hypotes var att individuella 

belöningssystem motiverar anställda mer än kollektiva. Vårt resultat påvisade inte 

någon skillnad mellan grupperna. Däremot så värderar individer i gruppen individuella 

belöningssystem materiella ting högre och därmed skattas belöningssystemet högre av 

den individuella gruppen vilket i sin tur gör att belöningssystemet har en större inverkan 

på den individuella gruppen. Vårt resultat angående socialt klimat och stöd från 

arbetskamrater påvisade inga skillnader och kunde därför inte styrka våra övriga 

hypoteser. Vår power beräkning påvisar att vi hade ett för litet antal respondenter (61) 

och det hade krävts 604 deltagare för att uppnå 0,8 i power. Vilket skulle stärkt arbetet 

och dess resultat betydligt.  

Vi har i denna studie inte påvisat några signifikanta skillnader mellan de 

båda typerna av belöningssystem gällande motivation eller social interaktion, däremot 

visar resultatet på att de individer som värderar hög lön och materiella förmåner i större 

utsträckning söker sig till arbetsplatser där ett individuellt belöningssystem tillämpas. 

Honeywell, Dickinson och Poling (1997) har genomfört studier som påvisar att de 

högpresterande söker sig till arbetsplatser med individuellt belöningssystem. Då vår 

studie inte påvisade några signifikanta skillnader gällande yttre arbetsmotivationen hos 

de olika grupperna kan vi inte dra några säkra slutsatser kring hur de olika 

belöningssystemen påverkar motivationen. Då gruppen med individuellt 

belöningssystem värderade vikten av hög lön och materiella förmåner högre och 

tidigare forskning pekar på att högpresterande söker sig till arbetsplatser med 

individuella belöningssystem så ser vi ett möjligt samband mellan hög prestation och 

hur hög lön och materiella förmåner värderas. Gerhart och Fang (2014) menar att 

individuella belöningssystem påverkar till att attrahera och behålla personal inom 

organisationer. Då vårt resultat påvisar en skillnad mellan hur individerna i respektive 

grupp värderar yttre incitament kan vi dra slutsatsen att det individuella 
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belöningssystemet attraherar personer som värderar yttre incitament högre jämfört med 

det kollektiva belöningssystemet. 

Studien stärker inte vår hypotes om att individuella belöningssystem 

motiverar de anställda mer än kollektivt belöningssystem, dock kan en avgörande faktor 

vara att den grupp vi undersökt d.v.s. detaljhandeln har en förhållandevis liten del rörlig 

lön och en relativ hög grundlön (Handelsanställdas förbund, 2017). Då medelvärdet på 

anställningstiden hos deltagarna var 4,37 år påvisar det att större delen av deltagarna 

ingår i den högsta kategorin av lön som uppnås efter tre års arbete. Om studien 

genomförts på en grupp som haft större del rörlig lön så tror vi att resultatet hade sett 

annorlunda ut då effekten av belöningssystemet troligen blir mindre då det är en mindre 

del av den totala inkomsten. Dock påvisar rättviseteorin (Kraizbereg, Tziner & 

Weisbergs, 2002) att grupperna kan uppleva sitt belöningssystem som rättvist jämfört 

med andra företag och därmed motiveras lika mycket eftersom de har likvärdiga 

grundlöner. 

Vår andra hypotes om att arbetsklimatet är bättre hos de kollektiva 

butikerna än vad det är hos de individuella har inte heller den visat någon signifikant 

skillnad. Under arbetet med att inhämta data så har bemötandet oavsett belöningssystem 

upplevts som glatt och trevligt kollegor sinsemellan. I de kollektiva butikerna var det 

någonting som vi förväntade oss medans vi inte tänkte att det skulle vara lika bra 

arbetsklimat hos de med individuella belöningssystem. Detta skulle kunna bero på som 

Ladley, Wilkinson och Youngs (2015) beskriver att individuella belöningssystem är 

effektiva om det gynnar gruppen och arbetsplatsen som helhet. Alltså att alla strävar 

efter samma mål, vilket då resulterar i ett bra arbetsklimat och det gynnar alla på 

arbetsplatsen. 

Under datainsamlingens gång så framkom det även att förhållandevis få 

företag inom detaljhandeln arbetade med belöningssystem alls. Flertalet av de besökta 

företagen nämnde att de tidigare haft olika typer av belöningssystem men slutat med 

dessa då de upplevde dem som väldigt kostsamma. Flera butiksansvariga beskrev 

samma orsak till varför belöningssystemen avvecklats, detta var att löneökningen varit 

stark de senare åren och detta har lett till att företagen inte haft möjlighet att ge den 

belöning de egentligen önskar. Flera butiksansvariga menar på att avvecklingen av 

belöningssystemen minskar motivationen till försäljning hos de anställda men ändå varit 

nödvändiga av kostnadsskäl. 
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Studien visade till skillnad från tidigare forskning ingen signifikant 

skillnad gällande vår tredje hypotes att kollektivt belöningssystem skapar bättre stöd 

från arbetskamraterna. Detta är något som Ladley, Wilkison och Young (2015) påvisade 

i sin studie att när ett kollektivt belöningssystem används “offrar” sig de högpresterande 

mer för de “lågpresterande” då de högpresterande annars riskerar att förlora allt för 

mycket på sitt beteende, studien pekade på att vid ett individuellt belöningssystem ledde 

till att de högpresterande ändrade sitt beteende till att bli mindre stödjande och “offrade” 

sig mindre för de lågpresterande. En annan effekt som kan uppkomma från det 

individuella belöningssystem är avundsjuka och orättvisa bland de anställda då de ofta 

får olika lön, vilket ofta upplevs som negativt (Kragl, 2015). Att det individuella 

belöningssystemet skapar avundsjuka och orättvisa är något som troligen skapar ett 

sämre arbetsklimat och leder till att de anställda känner mindre stöd från sina 

arbetskamrater i jämförelse med om ett kollektivt belöningssystem hade använts.  

Vår studie var inriktad på detaljhandeln och dess belöningssystem, de 

undersökta arbetsplatserna hade förhållandevis liten del rörlig belöning vilket kan ha lett 

till att konkurrensen mellan arbetskamraterna var mindre och därigenom troligen 

skapade en större känsla av stöd. Skulle studien ha genomförts i en bransch där 

belöningssystemet varit utformat med en större rörlig del som lett till större konkurrens 

mellan arbetskamraterna hade troligen resultatet påvisat ett mer konkurrensinriktat 

klimat. Vilket skulle kunna leda till att gruppen med individuellt system upplever ett 

sämre stöd från sina arbetskollegor och ett sämre socialt klimat jämfört med ett 

kollektivt system. 

Skulle studien skett i ett annat land där grundlönen inte är lika stor och 

mer beroende av belöningssystemens rörliga del så skulle resultatet kunna skilja sig mot 

vår undersökning. 

Ett problem som uppstod under datainsamlingen var att flera butikschefer 

upplevde det som känsligt att beröra frågor rörande företagets belöningssystem och 

valde att inte delta. Även om vi var väldigt tydliga med att informera om deltagarnas- 

och företagens anonymitet. Under datainsamlingen valde därför vi av etiska skäl inte gå 

in på hur de olika belöningssystemen är utformade och vilken belöning eller belönings 

grund de bygger på.  

Undersökningen avgränsades till att undersöka yttre incitament som 

pengar och liknande ersättningar och inte andra typer av motivationsfaktorer. Det är 

dock något bör beaktas då det i vissa situationer kan vara helt andra motivationsfaktorer 
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än pengar och liknande som motiverar de anställda vilket är något man bör ta hänsyn till 

när man utformar belöningssystem (Steel och MacDonnell, 2012). 

Den valda metoden kändes relevant för studien dock framkom tre punkter 

där metoden kan förbättras. Den första förbättringsmöjligheten som framkom var att 

genomföra en pilotstudie angående tidsåtgången för att genomföra enkäten samt att 

utvärdera enkätens utformning och tydlighet.  Detta skulle troligen leda till en 

förbättring eftersom osäkerhet kring frågornas innebörd framkom och tidsåtgången för 

att svara på enkäten var mindre än vad som angavs i missivbrevet.  

Då antalet deltagare i studien blev färre än beräknat på grund av ett begränsat urval så 

skulle ytterligare en förbättring vara att använda en alternativ distribution t.ex. genom 

webbenkäter för att nå ett större geografiskt område och därigenom öka det totala 

antalet deltagare i studien, dock tror vi att svarsfrekvensen på en webbenkät skulle 

hamna betydligt lägre än vår studie men samtidigt leda till ett större totalt antal 

deltagare.  (Svarsfrekvens 50,8%). Under sammanställningen av datan beräknade vi 

nuvarande power samt stickprovsstorlek för en power på 0,80 för våra variabler. 

Beräkningen påvisade att samplet skulle behöva innehålla 302 respondenter i varje 

grupp för att uppnå en power på 0,80 i samtliga kategorier. Då vårt sample innehöll 61 

deltagare kan vi konstatera det var för lite för att kunna påvisa en skillnad mellan 

grupperna. Den tredje förbättringsmöjligheten som framkom under studiens gång var att 

QPSNordic upplevdes ha något begränsat urval av frågor gällande det studerade 

området, ett alternativt frågeformulär skulle eventuellt ge möjlighet att utforma studien 

på ett bättre sätt då flera av respondenterna tyckte att frågorna var otydliga och 

svårtolkade vilket i sin tur kan ha påverkat resultatet. 

Utifrån vårt arbete så har vi kommit fram till förbättringar för studier av 

kollektiv och individuell belöning. Som en första punkt bör studien inrikta sig på 

arbetsplatser och branscher där belöningssystemen bygger på att en större del av lönen 

är rörlig och mer prestationsbaserad än vad detaljhandeln har. Om en liknande studie 

kommer genomföras i framtiden skulle en central kontakt på t.ex. ett huvudkontor 

troligen underlätta datainsamlingen och leda till ett större antal deltagare. 
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Bilaga 1. Missivbrev 
Vill du delta i en studie om motivation och socialt 
klimat i arbetslivet? 
 

Studien syftar till att ta fram kunskap om motivation och socialt klimat inom 
detaljhandeln. Deltagande innebär att besvara ett frågeformulär (5-10 min.) vid 
ett tillfälle. Ifyllda formulär samlas in efter en vecka.  
 
Uppgifterna behandlas konfidentiellt och kommer bara att användas för 
forskningsändamål. Resultaten kommer att ingå i ett examensarbete vid 
Högskolan i Gävle. Examensarbetet skickas även till Organisationen. 
Deltagande är helt frivilligt.  
 
Kontakta gärna någon av undertecknade om du har frågor kring studien. 
 
 
Johnny Jakobsson jakobssonj@hotmail.com  tel: 0760-666 445 
Richard Erixon erixon2@hotmail.com  tel: 072-016 15 85  
 
Handledare:  
Mårten Eriksson  marten.eriksson@hig.se    
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Bilaga 2. Enkät 
Så här besvarar du formuläret  
På följande sidor finns frågor och påståenden om ditt arbete och din arbetsplats. Syftet 
med detta frågeformulär är att samla information om arbetet och arbetsmiljön.  
Ta god tid på dig när du svarar. Frågorna besvarar du genom att ringa in det 
svarsalternativ som bäst stämmer överens med din åsikt. 
 
 

 
 
Ålder: _____________ 

 

Hur många arbetstimmar arbetar du 
vanligtvis per vecka?  
                                     __________ 
timmar 
 

 
 
Kön:           Man        Kvinna      Hen 
 
 

 
Hur länge har du arbetat på denna 
arbetsplats?  
                                    ___________ år 
 

 
Arbetskrav 

 mycket 
sällan 
eller 

aldrig 

ganska 
sällan 

ibland ganska ofta 
mycket 

ofta eller 
alltid 

Är din 
arbetsmängd så 
ojämnt fördelad 
att arbetet hopar 

sig? 

1 2 3 4 5 

      
Måste du arbeta 

övertid? 1 2 3 4 5 

      
Måste du arbeta i 

mycket högt 
tempo? 

1 2 3 4 5 

      
Har du för 

mycket att göra? 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
Var vänlig fortsätt på baksidan. 
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Hur är klimatet på din arbetsplats? 
 mycket 

sällan 
eller 

aldrig 

ganska 
sällan 

ibland ganska ofta 
mycket 

ofta eller 
alltid 

Uppmuntrande 
och stödjande 1 2 3 4 5 

  
Misstroget och 
misstänksamt 1 2 3 4 5 

      
Avslappnat och 

trivsamt 1 2 3 4 5 

 
 
 
 
Socialt Stöd 

 mycket 
sällan eller 

aldrig 

ganska 
sällan 

ibland ganska ofta 
mycket ofta 
eller alltid 

      
Om du behöver, får 

du då stöd och 
hjälp med ditt 

arbete från dina 
arbetskamrater? 

1 2 3 4 5 

      
Om du behöver, är 
dina arbetskamrater 
då villiga att lyssna 
på problem som rör 

ditt arbete? 

1 2 3 4 5 
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Hur viktigt är följande i din uppfattning om ett idealarbete? 
 helt 

oviktigt 
mindre 
viktigt 

viktig 
mycket 
viktigt 

helt 
nödvändigt 

Att arbetet är 
lugnt, tryggt och 

välordnat 
1 2 3 4 5 

      
Att jag har ett 

tryggt arbete med 
regelbunden 

inkomst 

1 2 3 4 5 

      
Att den fysiska 
arbetsmiljön är 

säker och 
hälsosam 

1 2 3 4 5 

      
Att jag får hög lön 

och andra 
materiella 
förmåner 

1 2 3 4 5 

 
 
Tack för din medverkan! 
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Tabell 1. 

Område och skalor Antal frågor i 
skalan 

Alfa 
(n=2010) 

Test-retest reliabilitet 
(n=393) 

Arbetskrav  
Kvantitativa krav 4 0,73 0,78 

Social interaktion 
Stöd från arbetskamrater 2 0,80 0,72 

Organisationskultur  
Socialt klimat 3 0,74 0,73 

Arbetsmotiv 
Yttre motivation att arbeta 3 0,71 0,75 

 
 

Tabell 2. 
 Kollektiv Individuell  

 M SD M SD t-test 

Arbetskrav 2,41 ,64 2,54 ,5 ns 

Arbetsklimat 3,43 ,29 3,27 ,37 ns 

Socialt stöd 4,49 ,47 4,73 ,4 ns 

Yttre arbetsmotivation 4,18 ,63 4,34 ,53 ns 

Yttre motivation 2 2,87 ,71 3,43 1,22 ,034 

Signifikansnivå: p<0,05 

 


