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Förord 

Vi vill tacka samtliga respondenter för deras deltagande i studien. De har givit oss djupa kun-
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behjälplig under processen. 
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dare under denna process och har hjälpt oss att tackla problem genom att ge oss värdefulla 
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Sammanfattning 

Belöningssystem och dess utformning diskuteras både i organisationer samt forskningsvärl-

den. Att utforma ett fungerande belöningssystem är problematiskt och det är många faktorer 

att ta hänsyn till. Butiken och dess miljö är en viktig faktor i ett dagligvaruhandelsföretag för 

att skapa bästa upplevelsen för kunden. Butikschefen ansvarar för att skapa detta samt för att 

butiken ska fungera systematiskt. Men hur är ett belöningssystem utformat till butikschefer i 

ett dagligvaruhandelsföretag? När belöningssystem utformas finns risken att det inte leder till 

önskande beteenden. I dessa fall kan en förändring ske, men vad är det egentligen som moti-

verar förändringen? Det är detta denna rapport har tagit sikte på samt det faktum att organisat-

ionen är kooperativa påverkar ledningens beslut och således belöningssystemet. Studien 

kommer således att undersöka: ”Hur är ett belöningssystem utformat till butikschefer i ett 

svenskt kooperativt dagligvaruhandelsföretag och vad motiverar en förändring av det?”.  

För att undersöka detta problem har principal-agentteorin tillämpats för att belysa problemati-

ken som kan uppstå mellan ledning och butikschefer. Kooperativa teorier öppnar till en dis-

kussion om det faktum att organsationen är kooperativ har påverkat utformningen av belö-

ningssystemet. Teorier kring belöningssystem utgör en del i den teoretiska referensramen för 

att förstå hur belöningssystem är utformade samt vad som kan motivera en förändring av dem. 

För att besvara problemet har en kvalitativ metod tillämpats där en fallstudie på Kf Göta har 

genomförts. Faktumet att organisationen är kooperativ påverkade inte belöningssystemets 

utformning direkt. Dock påverkades belöningssystemet indirekt på grund av den bristande 

medlemskontrollen och att de kooperativa värderingarna genomsyrar de dagliga besluten. Den 

förevarande studiens slutsats är att det inte endast finns ett optimalt belöningssystem som till-

fredsställer alla organisationer utan det bör anpassas efter det beteende som ledningen vill 

främja. Vi har således kommit fram till att det är viktigt att belöna ett beteende som leder till 

ett bra resultat snarare än att bara belöna ett bra resultat. 

 

Nyckelord: belöningssystem, butikschef, kooperativ, dagligvaruhandel, principal-agent, Kf 

Göta.  
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Abstract 

Incentive programs and its design is something that is discussed in organisations and 

academia. It’s problematic to design an effective incentive program and there’re many factors 

to consider. In a FMCG enterprise, the store and its environment is an important factor for 

creating the best experience for the customers. It’s the store manager's responsibility to make 

sure that everything in the store works in a systematic way. But how is a store manager 

incentive program designed in a FMCG enterprise? When incentive programs are designed, 

chances are that it does not lead to the behaviours that’s wanted. In these cases, a change may 

occur, but what actually motivates the change? This study has also reviewd if the fact that the 

organization is cooperative has affect the management decisions and therefore the incentive 

program. The study will examen "How is a incentive program designed to store managers in a 

Swedish cooperative FMCG enterprise and what motivates a change of it?”. 

 

To examine this problem, the principal-agent theory has been applied to illustrate the problem 

which can arise between management and store managers. Co-operative theories opens up to 

discussion about if the fact that the organisation is co-operatives has influenced the design of 

the incentive program. Theories about incentive programs is part of the theoretical framework 

for understanding how incentive programs are designed and what may motivate a change in 

them. To answer this problem, a qualitative method is applied and a case study on Kf Göta 

has been implemented. The fact that the organisation is co-operative did not affect the 

inceintive program design directly. However, it affected the incentive program indirectly 

because of the lack of member control and the co-operative values permeate their daily 

decisions. The present study concludes that there is not only one optimal incentive program 

that suits all organisations, and it should be adapted to the behavior that management wants to 

promote. We have therefore concluded that it’s important to reward a behavior that leads to a 

good result rather than simply rewarding good results. 

 

Key terms: Incentive, program, store, manager, cooperatives, FMCG, principal-agent, Kf 

Göta.
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1. Inledning 

Inledningskapitlet finns för att skapa en förståelse för uppsatsämnet utifrån bakgrund, pro-

blemdiskussion, problemformulering, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Flera organisationer utforma eller planerar att införa belöningssystem för att bidra till en öns-

kad kulturell förändring. Dessa åtgärder ska främja lagarbete, lojalitet samt även underlätta 

utvecklingen av den önskade kulturen och stödja kunskapsdelning (Milne, 2007). Vanligtvist 

används termen belöningar som ett samlingsnamn för både belöningar och erkännanden, den 

mer allmänna termen i litteraturen är incitamentsprogram (Milne, 2007). Termerna belöning 

och erkännande hänvisar till olika begrepp. Generellt kommer belöningssystem från det över-

gripande begreppet kompensationsstrategier som definieras som, avsiktligt utnyttjande av 

lönesystem riktat mot underenheter och individer för att uppnå organisationens strategiska 

mål (Gomez-Mejia & Balkin, 1992 i Milne, 2007). Belöningssystem är verktyg som kan bidra 

till effektivitet inom företag genom att påverka enskilda- eller gruppbeteenden (Lawler & 

Cohen, 1992 i Milne, 2007). Erkännande är även ett viktigt men annorlunda lederskapsverk-

tyg. Det kan vara något enkelt som att ge feedback eller att bara säga ”tack”. Det handlar om 

att erkänna ansträngningen, engagemang och lärande även om resultatet inte utföll som plane-

rat och att fira framgångar (Milne, 2007). Denna studie kommer dock ha störst fokus på belö-

ningar.  

 

Det finns flera sätt att belöna sin personal, exempelvis genom att erbjuda pengar, optioner 

eller icke-finansiella belöningar. Erfarenhet har visat att det går att generera en extra identifi-

erbar vinst genom belöningssystem. För flera människor ökar motivationen när lönen är kopp-

lad till prestation. Pengar är dock inte alltid den främsta motivationsfaktorn. Då olika indivi-

der blivit tillfrågade gällande vilken typ av belöning som skulle motivera dem att anstränga 

sig mer, är svaret nästan alltid mer pengar dock har det visat sig att detta inte alltid överens-

stämmer med verkligheten (Fischer, 2005).  

 

Skandiaskandalen är ett välkänt fall där belöningssystem misslyckats och bonusar utdelades i 

miljardklassen. Skandias styrelse upprättade år 1997 ett belöningssystem till företagsledning-

en och ett tak som sedan togs bort utan att styrelsen beslutat om detta.  Ett resultatbaserat 

Wealthbuilder-program upprättades år 1998. Detta program baserades på värdetillväxt som 
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beräknades bland annat på nuvärdet av framtida försäkringskontrakt som redovisades redan 

när kontrakten tecknades. I samband med detta upprättades ett nytt tak på 300 miljoner kro-

nor. År 2000 förlängdes belöningssystemet och Vd:n för Skandia tog bort detta tak utan sty-

relsens vetskap. Konsekvensen blev att Skandia fick betala ut över 2 miljarder kronor för 

dessa system. Belöningssystem fick stark kritik när detta fall offentliggjordes 2003 (Historien 

om Skandia, u.å.). 

 

Fallet ovan påvisar att det finns risker med att utforma belöningssystem. Denna studie kom-

mer att fokusera på belöningssystem i kooperativa företag. Ett kooperativ är per definition ett 

företag som kontrolleras av medlemmarna i kooperativet (Dunn, 1988 i Österberg & Nilsson, 

2009). Detta är nödvändigt för att kooperativet ska kunna tjäna medlemmarnas intressen. 

Principen om demokrati har varit en central del av kooperativ verksamhet ända sedan starten 

av den kooperativa företagsformen (Österberg & Nilsson, 2009). Borgen (2004) menar att det 

finns många studier som betonar att incitamentsproblem finns naturligt i kooperativ. 

1.2 Problemdiskussion 

Det förekommer mycket litteratur kring belöningar och många studier fokuserar på effekten 

av belöningar.  Den största utmaningen för chefer är att förstå vad som motiverar de anställda 

(Milne, 2007). Dock menar Andersson, Cäker och Wickelgren (2013) att det inte finns många 

kvalitativa studier om belöningssystem i Sverige.  

 

Belöningar kan ha negativa effekter, dock kan dessa begränsas och kan förhindras genom att 

upprätta noggrant utformade belöningar vilket även kan öka de anställdas intresse och prestat-

ion. När belöningar är knutna till specifika krav på prestation är människor mer nöjda och 

produktiva (Cameron & Pierce, 1997 i Milne, 2007). En grundläggande fråga är att chefer bör 

vara säker på vilken typ av beteende som de vill belöna och att de bör vara säkra på att deras 

system faktiskt belönar detta beteende. Chefer bör först överväga vilka typer av beteenden 

som de för närvarande vill främja (Kerr, 1995). Dock finns det forskare som motsäger denna 

syn och menar att belöningar tenderar att underminera processen som de är avsedda att för-

bättra (Kohn, 1993 i Zagat, 1994). Belöningssystem kan också underminera motivation, pro-

duktivitet och prestationer (Denning, 2001 i Milne, 2001). Kohn (1993 i Zagat 1994) förklarar 

att i somliga fall lyckas belöningar bara temporärt att skapa förändringar i attityder och bete-

enden men är på lång sikt ineffektiva. Eftersom chefer tenderar att endast se de kortsiktiga 

förbättringarna lyckas de inte se skadan som uppstår på lång sikt. Han konstaterar även att 
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människor som förväntar sig en belöning när de har gjort ett effektivt arbete inte presterar lika 

bra som de som inte förväntar sig det. Han rekommenderar också chefer att betala sina an-

ställda bra och rättvist och därefter försöka göra sitt främsta för att få dem att glömma bort 

pengarna. Ett fokus på pengar kan distrahera anställda från att fokusera på de frågor som 

verkligen betyder något (Kohn, 1993 i Zagat, 1994). Anställda påstår vanligtvis att de skulle 

arbeta mer effektivt om de fick belöningar i form av pengar men vissa studier påvisar att de 

faktiskt presterar bättre när de får konkreta saker (Jeffrey, 2004 i Fischer, 2005). Fischer 

(2005) menar däremot att pengar inte ska elimineras helt som motivationsfaktor. Men det 

måste sättas i dess rätta plats i diskussionen om effektiva incitament. Pengar kommer säkert 

belöna människor för en väl utförd, eller fullt acceptabel, prestation men det verkar sällan 

fungera lika bra som icke-finansiella belöningar i sökandet efter förbättrade prestationer (Fi-

scher, 2005). Det finns följaktligen en tydlig problematik kring belöningssystem. 

 

För att förstå belöningssystem och problematiken kring dessa kommer principal-agentteorin 

tillämpas i den förevarande studien. Lambert (2001) förklarar att den enklaste principal-

agentteorin är en organisation som har två parter, principalen och agenten. I en mer komplice-

rad agent modell kan det finnas flera principaler och/eller flera agenter. Några agenter kan 

både vara principal och agent. Exempelvis i en hierarkisk firma kan en mellannivåchef vara 

agent för cheferna över honom och vara principal åt de anställda under honom. Principalens 

roll är att tillhandahålla kapital, bära risk, och konstruera belöningar medan agentens roll är 

att fatta beslut för principalens räkning. Det kan uppstå intressekonflikter mellan parterna och 

det finns typiska problem kring dessa som exempelvis agentens motvilja att anstränga sig mer 

än nödvändigt. Principalen och agenten har ofta även olika tidsperspektiv, vilket innebär att 

agenten är mindre oroad över framtida konsekvenser av dennes nuvarande handlingar då 

agenten kanske inte längre förväntar sig vara kvar i företaget (Lambert, 2001).  

 

Österberg och Nilsson (2009) menar att ett annat problem inom principal-agentteorin är in-

formationsasymmetri vilket kan leda till minskad medlemskontroll. Ett av dessa problem är 

att medlemmarna förmedlar synpunkterna som bygger på ofullständigkunskap till styrelsen 

och till ledningen.  Informationsasymmetrin innebär även att medlemmarna har svårt att göra 

efterhandsbedömningar av styrelsens och företagsledningens prestationer. De är medvetna om 

att ledningen besitter betydande information och att ledningen bör granskas, men varje med-

lem kan anse att någon annan ska utföra denna granskning (Österberg & Nilsson, 2009). Det 

kan vara förödande för kooperativet när medlemmarna förväntar sig att någon annan ska ut-
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föra granskningen, då ledningen i dessa fall inte tenderar att lyssna på medlemmarna (Gray & 

Duffey, 1996 i Österberg & Nilsson, 2009).  Om klyftan mellan kooperativens verksamhet 

och medlemmarnas åsikter skulle reduceras skulle ett flertal problem, speciellt uppföljnings-

problem samt beslutsfattandeproblem mildras. För att hålla jämna steg med den ständigt 

ökande konkurrensen tenderar kooperativ att växa och blir mer professionaliserade. Denna 

utveckling kan hota medlemmarnas kontroll som de ser som viktigt (Österberg & Nilsson, 

2009). 

 

Kooperativa företag kontrolleras av medlemmarna (Dunn, 1988 i Österberg & Nilsson) som 

generellt sett är många och små (Cook & Iliopoulos, 2000; Hendrikse, 2007 i Österberg & 

Nilsson, 2009). Bertrand och Mullainathan (2001) menar att en stor aktieägare tenderar att se 

över företagets verksamhet i högre grad än vad flera små aktieägare gör. Stora aktieägare för-

bättrar styrningen i ett företag och en av riskerna med att sakna en stor aktieägare är att det 

kan leda till att ingen övervakar företaget (Bertrand & Mullainathan, 2001). Detta kan vara ett 

problem i kooperativa företag eftersom dem inte har en stor ägare som kan övervaka företags-

ledningen och deras intressen. Igan och Pinheiro (2012) skriver att mindre investerare har 

svårare att prognostisera resultatet då de har mindre insyn företaget och inte anses vara lika 

rationella. 

 

Jensen och Meckling (1976) påpekar problematiken kring att agenten ska uppföra sig för att 

maximera principalens intressen är ganska allmän och finns i alla organisationer och koopera-

tiv. Davis, Schoorman och Donaldson (1997) menar att om agenten får kompensation för väl 

genomförda och slutförda mål som principalen satt upp kommer denne bli mer motiverad att 

agera efter principalens intressen. Belöningssystem är speciellt önskvärda när agenten har 

signifikant informationsövertag samtidigt som övervakning inte är möjlig. 

 

Dehoratius och Raman (2007) har studerat hur utformningen av butikschefers belöningssy-

stem påverkar deras beteende och prestationer. De upptäckte att vid en förändring av butiks-

chefernas belöningssystem ökade vinsten med uppskattningsvis 4,2 procent av omsättningen. 

Förändringen av belöningssystemet innebar att butikscheferna motiverades att ha mindre fo-

kus på svinn och mer på försäljning. För att uppnå detta minskades bestraffningen för svinn 

och belöningen för försäljning ökades. Företagsledare från fler än 40 butiker som undersöktes 

i studien påpekade vikten av prestationsbaserade belöningssystem till butikschefer. Men att 

utforma ett optimalt belöningssystem ansågs dock vara problematiskt. Dehoratius och Raman 
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(2007) hävdar även att belöningssystem inte bör utformas på samma sätt i olika butikssam-

manhang. De påpekar att det behövs studier för att bedöma om deras resultat är hänförliga till 

andra butiker än de som undersökts i deras studie. Deras studie går inte djupt in på chefernas 

uppfattning av belöningar, arbetstillfredsställelse eller motivation. De menar även att framtida 

studier behövs för att undersöka om dessa faktorer kan visa ett rimligt samband mellan för-

ändring av belöningssystem och företagets resultat (Dehoratius & Raman, 2007). Därav finns 

en kunskapslucka inom området. Jeffrey, Dickinson och Einarsson (2013) anser att det finns 

problem kring belöningssystem som bör utforskas, varav ett av dessa är hur olika typer av 

belöningar tillämpas i olika slags belöningssystem (Jeffrey et al., 2013). Det finns således ett 

behov av studier som undersöker butikschefers uppfattning av belöningar och vad de motive-

ras av samt hur olika typer av belöningar tillämpas i olika slags belöningssystem. Den föreva-

rande studien kommer bland annat att ta sikte på att undersöka hur belöningssystemet är upp-

rättat i ett kooperativt dagligvaruhandelsföretag. Sammanfattningsvis leder denna problem-

diskussion till nedanstående problemformulering.  

1.3 Problemformulering 

- Hur är ett belöningssystem utformat till butikschefer i ett svenskt kooperativt daglig-

varuhandelsföretag och vad motiverar en förändring av det?  

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att förstå hur butikschefernas belöningssystem i ett kooperativt 

företag kan utformas och vad som driver en förändring av det. Studien kommer utöver detta 

skapa en förståelse för hur de berörda uppfattar belöningssystemet. Dessutom tar studien sikte 

på att skapa en förståelse för om det faktum att organisationen är kooperativ påverkar belö-

ningssystemets utformning. 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie kommer att avgränsas till butikschefernas belöningssystem i den kooperativa 

organisationen Coop i Småland och Öland som ägs av konsumentföreningen Göta (Kf Göta). 

Studien bygger på utsagor av personer i ledningen, butikschefer samt ägarrepresentanter. 

Denna studie kommer att undersöka relationen mellan ledning och butikschefer. Anledningen 

till avgränsningen är att Kf Göta är i en förändringprocess av butikschefernas belöningssy-

stem. Den teoretiska avgränsningen som valts är principal-agent, kooperativa organisationer 

samt belöningssystem.  
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1.6 Disposition 

 

Kapitel 1   Inledning 

I avsnittet Bakgrund finns fakta för att förstå problemet som disku-

teras i problemdiskussionen vilket sedan sammanfattas till en pro-

blemformulering. Syftet förklarar avsikten med studien och sist 

finns en avgränsning för att specificera problemet. 

Kapitel 2 Teori 

I detta kapitel tas de teorier upp som ska belysa och skapa förstå-

else för problemformuleringen. Principal-agent-, kooperativa- samt 

belöningssystemsteorier beskrivs. 

Kapitel 3 Metod 

Här förklaras hur studiens metodval, datainsamling, metodanalys-

och kritik, trovärdighet och äkthet och slutligen etik.  

Kapitel 4 Empiri 

Datainsamlingen presenteras här. Kapitlet introduceras av en kort 

beskrivning av Kf Göta och respondenterna. Detta följs av butiks-

chefernas nuvarande belöningssystem, motivation till förändringen 

och slutligen det nya belöningssystemet. 

Kapitel 5  Analys 

Här analyseras empirin med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Kapitlet är strukturerat efter den teoretiska referensramen, princi-

pal-agentteorin, kooperativa organisationer och belöningssystem.  

Kapitel 6 Slutsats 

Detta kapitel omfattar de slutsatser som vi har dragit utefter den 

analys som har gjorts. 

Kapitel 7 Avslutande diskussion 

En slutlig diskussion kring studien förs och två förslag till vidare 

forskning ges.  
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2. Teori 

Detta kapitel innehåller de teorier som kommer utgöra en grund i studien. Först motiveras 

val av teorier vilket sedan följs av teorier om principal-agent, kooperativ samt belöningssy-

stem. 

2.1 Val av teorier 

Denna studie tar sikte på att undersöka hur butikschefernas belöningssystem är utformat i ett 

svenskt kooperativt dagligvaruhandelsföretag samt vad som motiverar en förändring av det. 

För att belysa studiens problem har olika teorier tillämpats. Principal-agentteorin förklarar 

problematiken mellan parterna och belöningssystemets roll för att lindra denna. Kooperativa 

teorier tas upp för att skapa en förståelse för kooperativ samt hur det påverkar ledningens be-

slut. Teorier som behandlar belöningssystem finns med för att skapa en insikt i belönings-

systems utformning och dess konsekvenser samt vad som motiverar en förändring av dem.  

2.2 Principal-agentteorin 

Eisenhardt (1989) förklarar i sin artikel att principal-agentteorin är kontroversiell, men viktig 

teori som stödjs av empiriska bevis. Teorins starka sida i empirirska undersökningar är dess 

förklaringar av organisatoriska fenomen och är således en användbar tillgång vid undersök-

ningar av dessa. Främst är teorins idéer om risk, resultatosäkerhet, belöningssystem och in-

formationssystem viktiga delar vid organisationsforskning (Eisenhardt, 1989). Principalen 

delegerar ett visst beslutsfattande till agenten som besitter privat information om sina för-

mågor, insatser och resultat (Bohren, 1998). Denna relation finns inom företag som exempel-

vis mellan chef-underordnad, arbetsgivare-anställd eller kooperativa medlemmar-kooperativ 

ledning (Borgen, 2004). I denna studie kommer ledningen betraktas som principal och butiks-

cheferna som agenter. Jensen och Meckling (1976) förklarar att denna relation kan ses som ett 

agentavtal där både principal och agent är nyttomaximerande vilket leder till att agenten troli-

gen inte kommer att agera efter principalens intressen. Sappington (1991) förklarar att princi-

palen först utformar villkoren i kontraktet som specificerar agentens utbetalningar som är be-

roende av observerad prestation eller resultat. Därefter erbjuder principalen kontraktet till 

agenten som sedan godkänner eller förkastar avtalet. Om agenten accepterar avtalet börjar 

denne sin anställning och bestämmer därefter hur mycket arbete denne ska lägga ned. Agen-

tens prestationer observeras och sedan görs utbetalningar till agenten efter vad som avtalats i 

kontraktet. Principalen och agenten skapar en relation för att måna om varandras intressen. 
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Agenten uppfyller avtalet och det som krävs av denne, men inte mer. Principalen saknar ofta 

en inblick i om agenten har ansträngt sig till det yttersta eller endast gjort det som krävts. Ge-

nom att utlova betalningar beroende på arbetsprestation leder till att agenten arbetar mer ef-

fektivt och förbättrar även motivationen (Sappington, 1991).  

Eisenhardt (1989) hävdar att principal-agentteorin finns för att lösa två problem. Det första är 

att principalen inte kan säkerställa att agenten har betett sig lämpligt. Det andra problemet är 

parternas olika riskpreferenser och de föredrar således skilda sätt att agera. Hon forsätter med 

att förklara att teorins fokus är att finna det mest effektiva avtalet mellan principalen och 

agenten. För att finna detta avtal görs antaganden om människan som exempelvis att denne 

har egenintresse, begränsad rationalitet och motvilja till risktagande. Antaganden om organi-

sationen görs även som exempelvis att det finns målkonflikter mellan parterna. Teorin gör 

även antagandet att information är en handelsvara som kan köpas. 

 

Eisenhardt (1989) menar att det finns två olika inriktningar av principal-agentteorin där dessa 

antaganden om människan, organisation och information görs. En av dessa inriktningar är den 

positivistiska, vilket är stark kopplat till ägare-Vd relationen och har kritiserats av organisat-

ionsforskare för att vara minimalistisk (Hirsh, Michaels, & Friedman, 1987; Perrow, 1986 i 

Eisenhardt, 1989). Den positiviska teorin har speciellt influerats av tre artiklar Jensen och 

Meckling (1976), Fama (1980) och Fama och Jensen (1983) vilket även är den inriktning som 

fått mest kritik (Hirsch, et al., 1987; Perrow, 1966 i Eisenhardt, 1989). I denna studie kommer 

inte den positivistiska synvinkeln att användas då den fått mycket kritik samt inte bidrar till 

studiens problem. Studien kommer istället inta den andra inriktningen, vilket ofta benämns 

endast som principal-agentteorin.  

 

Principal-agentteorin kan appliceras på varierande relationer och teorins fokus är att hitta det 

mest effektiva kontraktet mellan principalen och agenten. Det existerar två olika typer av kon-

trakt enligt Eisenhardt (1989), de beteendebaserade- och resultatbaserade kontrakten. Det be-

teendebaserade kontraktet innefattar lön och hierarkisk styrning. Det resultatbaserade kontrak-

tet innefattar provision, optioner, överlåtelse av äganderätt och marknadsstyrning.  

Valet av kontrakt är beroende på situation. Då agenten har ett egenintresse och principalen är 

omedveten om dennes beteende kan det leda till att agenten inte fullföljer sitt kontrakt. Detta 

agentproblem kan uppstå på grund av målkonflikter mellan principalen och agenten eller om 

principalen inte kan avgöra om agenten har betett sig lämpligt. Det finns två aspekter av detta 

problem varav den första är moral hazard, vilket innebär att agenten inte arbetar efter den 
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ansträngning som avtalats och undviker sina uppgifter vilket principalen inte är medveten om 

(Eisenhardt, 1989). Borgen (2004) menar att det är väldigt kostsamt eller rent av omöjligt att 

övervaka sådana handlingar fullt ut. Han påpekar även att principalen kan kontrollera agenten 

i viss utsträckning genom att skapa preciserade riktlinjer. Eisenhardt (1989) benämner att den 

andra aspekten är adverse selection vilket innebär att principlen inte har kunskap om agentens 

preferenser stämmer. Agenten kan påstå sig ha särskilda förmågor och färdigheter innan eller 

under anställningen. Bohren (1998) menar att det dock är viktigt att visa att det finns en grå-

zon mellan att vara antingen ärlig eller oärlig. Agenten kan vara ärlig trots att dennes förmö-

genhet inte ökar eller ansträngning minskar. Eisenhardt (1989) menar att vid moral hazard 

och adverse selection har principalen två val. Det första valet innebär att investera i informat-

ionssystem som exempelvis budgeteringssystem, rapporterandeprocesser för att avslöja agen-

tens beteende.  Då principalen använder sig av informationssystem bör beteendebaserade kon-

trakt utformas. Det andra valet är att principalen istället utformar ett resultatbaserat kontrakt 

utefter agentens beteende för att motivera denne till att bete sig efter principalens preferenser 

(Eisenhardt, 1989). Nan (2008) anser att informationsteknologi i sig inte kan lösa incitaments-

frågor, men det är ett verktyg som kan användas för att stödja tillämpning av belöningssy-

stem.  

 

Eisenhardt (1989) skriver att styrningspolicys, ekonomiskt klimat, konkurrentåtgärder och 

tekniska förändringar påverkar resultatet och kan bli okontrollerat och svårt att planera. Detta 

innebär att mer risk överförs till agenten med resultatbaserade kontrakt. Ett mer säkert resultat 

innebär att mindre risk överförs till agenten och därav är resultatbaserade kontrakt mer effek-

tiva. Däremot vid ett osäkert resultat är beteendebaserade kontrakt mer lämpliga. Resultatet 

kan i vissa fall vara tidskrävande och svårt att mäta och således är beteendebaserade kontrakt 

mer effektiva. Eisenhardt (1989) påpekar att en viktig del i principal-agentteorin är kompro-

missen mellan att mäta beteenden kontra resultat och risköverföring. Ju förmögnare en agent 

är desto mer villig är denne att ta risker vilket gör resultatbaserade kontrakt mer attraktiva. 

Beteendebaserade kontrakt är mer attraktiva när agenten har en stark motvilja till risktagande. 

Då principalen är den som har en stark motvilja till risktagande är däremot resultatbaserade 

kontrakt att föredra. Riskhanteringen behöver inte beaktas till samma utsträckning när parter-

nas mål är mer kompatibla och således är resultatbaserade kontrakt mindre attraktiva (Ei-

senhardt, 1989). Sappington (1991) påpekar att ett franchisekontrakt överför mycket av risken 

till agenten samt ger en större del av överskottet till denne. Han förklarar även att principal-

agentproblem kan lösas genom att erbjuda agenten ett franchise kontrakt vilket gör agenten 
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till en residual claimant
1
. Efter att agenten accepterat detta avtal är agentens mål allierade med 

principalens ursprungliga mål.  

 

En faktor som påverkar utformningen av kontraktet är programmerbarheten, vilket innebär i 

vilken grad agentens lämpliga beteende kan förutses i förväg. Ju mer programmerad uppgiften 

är desto mer lämplig är beteendebaserade kontrakt eftersom det är lättare att observera och 

evaluera agentens arbete. Det är troligt att principalen lär sig agentens handlingssätt under 

längre relationer och således förstår agentens beteende. Vid längre principal-agentrelationer 

bör därför beteendebaserade kontrakt användas. Under kortvariga relationer däremot uppstår 

informationsasymmetri i högre grad mellan parterna och då är istället resultatbaserade kon-

trakt mer attraktiva (Eisenhardt, 1989). Nan (2008) menar att principal-agentmodellen och 

dess lösningar tyder på att det finns mer än en lösning på alla incitamentsproblem. Borgen 

(2004) påpekar att inget kontrakt mellan principalen och agenten är perfekt då det kostar att 

utarbeta, underhålla och följa upp (Borgen, 2004). Eisenhardts (1989) idéer hjälper till att 

skapa en förståelse för vilket kontrakt som är mest attraktivt beroende på situation. Det bete-

endebaserade- eller resultatbaserade kontraktet kan relateras till belöningssystem då de är 

uppbyggda på lön, provision, hieratiskstyrning med mera. Hennes idéer kan även skapa en 

förståelse för hur ett belöningssystem är utformat samt vad som motiverar en förändring av 

det, då det kan grunda sig på att ledningen inte utformat det kontrakt som är mest effektivt till 

butikscheferna. 

 

Kritik har riktats mot principal-agentteorin av bland annat Perrow (1986 i Bohren, 1998) som 

menar att principal-agentteorin gestaltar principalen på ett sätt där den befinner sig i agentens 

styrning och att övervakning är det enda som kan organisera de anställda. Principal-

agentteorin ignorerar att arbetsträning och socialisation kan minska den rådande informat-

ionsasymmetrier (Perrow, 1986 i Bohren, 1998).  Brennan (1994 i Bohren, 1998) kritiserar 

dessutom principal-agentteorin för att använda en alltför cynisk modell av människan. Perrow 

(1986 i Eisenhardt, 1989) har även riktat kritik mot att teorin är obetydlig, omänsklig och 

”farlig” och inte riktar sig mot några direkta problem. Hirsch och Friedman (1986 i Ei-

senhardt, 1989) menar att teorin är snäv och endast fokuserar på aktiekursen.   

                                                 
1
 Residual claimant är den person som tar emot det som återstår av en slumpmässig summa efter förutsägbara 

betalningar har gjorts (About.com, u.å.). 



11 

 

2.3 Kooperativa organisationer 

Principal-agentteorin framlägger problem som kan uppstå i organisationer där ledning och 

ägande är åtskilda (Eisenhardt, 1989). En agentrelation i ett kooperativt företag kan exempel-

vis uppstå mellan medlemmar och ledning (Borgen, 2004). Denna studie kommer att fokusera 

på relationen mellan butikschef och företagsledning. För att skapa en förståelse för hur ett 

kooperativ fungerar vid utformningen av ett belöningssystem har vi undersökt teorier om den 

kooperativa verksamheten. Davis (2001) menar att kooperativens syfte inte har fått en full-

ständig definition på den fria marknaden där de är verksamma. Novkovic (2008) har definie-

rat kooperativens kännetecken och menar att de är demokratiska organisationer som ägs och 

kontrolleras av dess medlemmar eller användare. Dessa organisationer tenderar att tillämpa 

kooperativa principer och förlitar sig på kooperativa värderingar, dessa principer och värde-

ringar är uppbyggda på kooperativets sociala element. Davis (2001) förklarar att kooperativ 

bedriver handel för att ge inflytande på marknaden åt individuella konsumenter, små företag, 

små bönder och arbetare. De hjälper dessutom dessa människor att vara prissättare snarare än 

pristagare. 

 

Effektiviteten i den demokratiska strukturen i kooperativ har kritiserats av Davis (2001) som 

menar att god styrning i kooperativ snarare är en fråga om ledningskultur än en fråga om de-

mokratisk struktur. Han förklarar även att ledningskultur innebär att ledningen styr medlem-

skapet. Kooperativa ledare är ansvariga inför sina anhängare och de är beroende av att få stöd 

för sina beslut i ett demokratiskt sammanhang. Människor som identifierar sig med koopera-

tiva syften och värderingar söker att bli mer engagerade. Människor kan frivilligt gå med i 

kooperativet för att driva sina åsikter (Davis, 2001). Dessa människor blir då medlemmar som 

bör vara involverade i företagskontrollen genom sina utvalda medlemsrepresentanter. De vik-

tigaste komponenterna i denna kontroll är valet av styrelseledamöter, (Gray & Duffey, 1996 i 

Österberg & Nilsson, 2009) och styrelsen i sin tur korar sedan en Vd (Fulton & Giannakas, 

2007 i Österberg & Nilsson, 2009). Munker (2000 i Davis, 2001) kritiserar dock medlems-

kontrollen som styrningsverktyg då han anser att det är ineffektivt. Davis (2001) menar att det 

krävs utbildat och involverat medlemskap som därefter utser en utbildad och kompetent sty-

relse. Detta behövs på grund av den dynamiska utvecklingen av kooperativa organisationer. 

Borgen (2004) menar att beslutsprocessen möjliggör medlemmarnas aktiva deltagande vilket 

kan vara tidskrävande. Davis (2001) skriver att kooperativ måste kunna agera och konkurrera 

med en hög hastighet samtidigt som de bör betona enighet och gemenskap. Formell konsultat-

ion och demokratiska processer kan dock hämma förmågan att bibehålla en hög hastighet. 
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Stora medlemsgrupper kan leda till att en enskild röst drunknar i mängden av röster. Passivitet 

kan bli resultatet av heterogenitet i stora medlemsgrupper då vissa medlemskategoriers intres-

sen förbises (Cook & Iliopoulos, 2000; Hendrikse, 2007 i Österberg & Nilsson, 2009). Led-

ningen kan få motstridiga och oklara synpunkter från medlemmar vilket skapar en risk för att 

styrelsen inte kan tolka vad medlemmarna vill att de ska göra (Cook & Iliopoulos, 2000; 

Hendrikse, 2007 i Österberg & Nilsson, 2009). Gällande aktiebolag, tenderar en stor aktieä-

gare att se över företagets verksamhet mer än många små aktieägare gör då den har större 

anledning att övervaka företaget. Stora aktieägare förbättrar styrningen i ett företag och en av 

riskerna med att ha inte ha en stor aktieägare kan leda till att ingen övervakar företaget 

(Bertrand & Mullainathan, 2001). Detta kan jämföras med kooperativ då finns det många små 

medlemmar som kanske har svårt att prognostisera resultat och inte får sina röster hörda. De 

kan inte heller övervaka företaget i samma utsträckning som en stor ägare kan göra.   

Davis (2001) menar att ärlighet och integritet kännetecknar kooperativa verksamheter. Det är 

dock orealistiskt och arrogant att anta att kooperatörer skulle vara mer ärliga eller ha större 

integritet än andra organisatörer. Beteenden kan skilja sig åt, inte för att kooperatörerna är 

mer eller mindre etiska utan snarare för att kooperativens värderingar är baserade på syfte, 

ägande och struktur. 

2.4 Belöningssystem 

Det finns incitamentsproblem som är mer betydande för kooperativa företag än investerar-

ägda. Bland dessa finns beslutsrelaterade incitamentsproblem som härstammar från principal-

agentteorin (Borgen, 2004). Dessa problem hjälper till att skapa en förståelse för hur koopera-

tiva organisationer utformar belöningssystem. Borgen (2004) förklarar att det finns beslutsre-

laterade incitamentsproblem som anses vara vanliga i kooperativ, nämligen övervakningspro-

blem, uppföljningsproblem samt beslutsproblem. Övervakningsproblem sker när beslutsspeci-

alister inte är ”residual claimants
2
” hanterar besluten (Borgen, 2004). Dessa ”residual clai-

mants” kan i denna studie ses som medlemmarna i kooperativet. Borgen (2004) fortsätter att 

förklara att det därför finns en risk att dessa specialister tar beslut på ett sådant sätt som sänker 

värdet på företagets ”residual claims
3
” vilket ökar agentkostnaderna. Övervakningsanordning-

ar som är tillgängliga för traditionella kooperativ kan vara dock vara otillräckliga i kooperativ 

                                                 
2
 Residual claimant är den person som tar emot det som återstår av en slumpmässig summa efter förutsägbara 

betalningar har gjorts (About.com, u.å.). 
3
 Residual claim: Det som finns kvar efter att alla obligatoriska förutsägbara betalningar har gjorts (the free-

dictionary, u.å.). 
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med komplex verksamhet vid insamling av information. Uppföljningsproblem förväntas upp-

stå när enskilda medlemmar inte kan påverka ledningens beslutsprocesser eller övervakning 

av ledningen. Om de enskilda medlemmarna lyckas påverka beslutsprocessen eller övervak-

ningen får de ändå endast en minimal fördel av deras involvering (Borgen, 2004), vilket inne-

bär att ägarkontrollen inte fungerar (Nilsson, 2001). Den minimala fördelen skapar ett oin-

tresse att övervaka vilket kan leda till att ledningen får möjlighet att främja sina egna intressen 

och såldes ökar ledningens kontroll över organisationen (Boettcher, 1980 i Nilsson, 2001).  

Lednings kontroll leder troligtvis till att organisationen expanderar även om det inte gynnar 

principlen (Eschenburg, 1971 i Nilsson, 2001). Medlemmarnas passivitet kan leda till att led-

ningen inte får respons på sina beslut (Alchian & Demsetz, 1972 i Nilsson, 2001).  Besluts-

problem uppstår när ledningen inte kan värna om samtliga medlemmars intressen, detta är 

ofta förekommande när medlemskapet är stort och heterogent (Borgen, 2004). Då medlem-

skapet är stort tenderar det även att vara heterogent (Nilsson, 2001) På grund av det hetero-

gena medlemskapet kan det vara svårt för ledningen att besluta vilka åsikter som ska vägas 

högst (Richards, Klein & Walburger, 1998 i Nilsson, 2001). Denna studie kommer att under-

söka hur olika intressenter uppfattar belöningssystemet och dess förändring. Övervaknings-

problem, uppföljningsproblem samt beslutsproblem i samband med utformning och föränd-

ring av belöningssystem går att koppla till medlemmarna inom kooperativ då beslut ska tas 

gällande belöningssystem. 

 

Inom principal-agentteorin kan belöningssystem utformas av principalen för att styra och kon-

trollera agenten samt för att sammanväva parternas intressen (Borgen, 2004). Agenten kan 

sedan välja om denne vill anstränga sig mer eller mindre för att maximera sin nytta av belö-

ningssystemet (Levaggi & Rochaix, 2003 i Nan, 2008). Cäker, Andersson och Wickelgren 

(2013) menar att belöningssystem är välbehövliga för att chefer ska fokusera på organisation-

ens värdeökning snarare än på att minimera felsteg. DeHoratius och Raman (2007) skriver att 

det finns flera empiriska studier som pekar på att belöningar påverkar prestationer positivt. 

Empiriska undersökningar har enligt Bouwens och Van Lent (2006) visat betydande bevis-

ning att införandet av belöningssystem är positivt associerat med företagets prestation. 

Holmström och Milgrom (1991 i DeHoratius & Raman, 2007) anser att prestationsbaserad lön 

motiverar agenter eller anställda till att arbeta i företagets bästa intresse. Men det kan även 

användas för att fördela agentens insats mellan olika aktiviteter. En ökad belöning för en spe-

cifik aktivitet gör att agenten omfördelar sin ansträngning från andra aktiviteter mot den akti-

vitet som ger mest belöning. DeHoratius och Raman (2007) påpekar att butikschefer utför 
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flera uppgifter i en butik och deras beteende kan påverka hur de utvärderas och belönas för 

dessa uppgifter. De betonar även vikten av att ta hänsyn till att butikschefer ska utföra olika 

uppgifter och ansvara för olika slags nyckeltal vid utformningen av belöningssystem. Det är 

alltså viktigt att sätta lämplig tyngd på olika prestationsmått vid utformning av belöningssy-

stem till butikschefer. Andersson et al. (2013) skriver att frågan om belöningssystem i Sverige 

är känslig och att det finns många skilda åsikter kring ämnet. Zobal (1999) förklarar att det 

finns många delade meningar kring vad som motiverar mest mellan finansiella belöningar och 

icke-finansiella belöningar. Hon fortsätter med att berätta att det varierar från företag, team 

samt individ. För att maximera motivationen anser hon att det bör vara en kombination mellan 

fast lön, finansiella- samt icke-finansiella belöningar. Kauhanen (2011) påstår att förändringar 

i belöningssystem är vanliga och att små förändringar i incitament kan skapa stora förändring-

ar i beteenden. Dock är det riskabelt att förändra ett väl fungerande belöningssystem. 

 

Cäker et al. (2013) förklarar att tidigare forskning visar att belöningssystem kan öka riskta-

gandet, vilket är irrelevant för organisationen och således ineffektivt (Cäker et al., 2013). Be-

löningssystem som ska löpa under en lång tid kan leda till att prestationen på kort sikt försäm-

ras (Bonner & Sprinkle, 2001 i Cäker et al., 2013). Dock är många belöningssystem upprät-

tade efter redovisningssystem som ger information från en begränsad tidsperiod vilket gynnar 

agenten att ha ett kortsiktigt fokus. Belöningssystem kan även bli problematiska när anställda 

inte agerar utifrån organisationens mål utan för att gynna sina egna personliga fördelar (Cäker 

et al., 2013). Kohn (1998) menar att belöningar som inte räcker till alla är den mest destruk-

tiva eftersom chansen att få en belöning undermineras eller elimineras om en kollega får den. 

Kohn (1998, s. 9) kallar detta fenomen ”I can succeed only if you fail”, alltså jag kan lyckas 

endast om du misslyckas. Han menar även att detta skapar avundsjuka, förakt och är ett hinder 

för de anställda att dela med sig av information. Tillslut kan hela organisationen förlora på 

konkurrensen som skapas via ett sådant belöningssystem.  

2.5 Sammanställning av teori 

Sammanfattningsvis har teorierna kring principal-agent, kooperativ samt belöningssystem, 

som redovisats ovan, skapa en förståelse för problemformuleringen. Eisenhardts (1989) idéer 

om det resultatbaserade och beteendebaserade kontraktet används i studien för att förstå hur 

ett belöningssystem är utformat. Risk, moral hazard, adverse selection och övervakning är de 

begrepp inom principal-agent som främst kommer att användas för att förstå den insamlade 

empirin. De kooperativa teorierna har gett en förståelse för hur den kooperativa formen har 
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påverkat belöningssystemets utformning. Genom Österberg och Nilssons (2009) teorier om 

medlemskontrollen och kooperativens styrning samt genom Davis (2001) demokratiska pro-

cesser kan denna förståelse skapas. Belöningssystem ska slutligen användas vid analysen 

främst för att förstå förändringar genom DeHoratius och Ramans (2007) forskning. Genom 

deras forskning har även en förståelse skapas för att butikschefers beteende kan styras via 

belöningssystem. Borgen (2004) tar upp beslutsrelaterade incitamentsproblem som är vanliga 

i kooperativ som skapar en förståelse för de problem som kan finnas kring belöningssystem i 

organisationen som undersökts. Viktiga begrepp inom belöningssystem är beslutsrelaterade 

incitamentsproblem, förändringar, motivation samt risker med belöningssystem. 
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Figur 1. Analysmodell 

I analysmodellen har vi lyft fram de begrepp som används för att tolka empirin samt besvara 

den förevarande studiens problem. I det kooperativa dagligvaruhandelsföretaget som under-

sökt i studien är den formella strukturen att medlemmarna utser en styrelse som i sin tur till-

sätter en ledning. Styrelsen har förbisetts i analysmodellen på grund av att detta steg inte till-

för någon klarhet till modellen, men det bör dock beaktas att det är styrelsen som tillsätter 

ledning och inte medlemmarna direkt.  Ledningen utformar belöningssystemet till butiksche-

fer och därmed har belöningssystem placerats mellan dessa parter i modellen vilket är den 

centrala delen i studien. Detta eftersom studien ska undersöka hur ett belöningssystem är ut-

format i ett svensk kooperativt dagligvaruhandelsföretag samt vad som motiverar en föränd-

ring utav det. Därför har vi valt att tydliggöra detta i modellen genom att ha en starkare lila 

färg på belöningssystem. För att skapa en insikt i belöningssystemets utformning och dess 

konsekvenser samt vad som motiverar en förändring av dem använder vi oss av de fyra be-

greppen: motivation, risker med belöningssystem, förändringar och beslutsrelaterade incita-

mentsproblem. För att skapa insikt i relationen mellan ledningen och butikscheferna har vi 

tillämpat principal-agentteorin som symboliserar det blåa strecket i modellen. Begreppen 

inom teorin som är väsentliga för att tolka empirin är: moral hazard och adverse selection, 

risk samt övervakning. Den gröna pilen symboliserar den kooperativa styrningen och dess 

påverkan på ledningens beslut. För att tolka empirin gällande om det faktum att Kf Göta är 

kooperativt har påverkat utformningen av belöningssystemet kommer studien att tillämpa 

begreppen: medlemskontroll, demokratiska processer samt värderingar.  
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3. Metod 

Detta kapitel innehåller de metoder som kommer att användas för insamlingen av data. Moti-

vering till fallstudier, urval, semistrukturerade intervjuer, tillvägagångsätt och dokument. 

Slutligen även metodkritik, tillförlitlighet och äkthet, etik samt metodreflektion för visa studi-

ens kvalité. 

3.1 Metodval 

Kvantitativ- och kvalitativmetod är två skilda sätt att samla information varav ingen är bättre 

eller sämre än den andra (Bell, 2007). Vid kvantitativ metod samlas fakta in och relationer 

samt kopplingar studeras baserat på dessa fakta. Genom att använda vetenskapliga tekniker 

kan mätbara och generaliserade slutsatser dras, således kan dessa slutsatser även tillämpas i 

andra situationer och personer än de som studeras (Bell, 2007; Bryman, 2009). Kvalitativ me-

tod är lämplig att använda när målet är att undersöka hur människor upplever sin värld (Bell, 

2007). Genom att använda kvalitativa undersökningar ges en djupare kunskap än vid använd-

ning av den kvantitativa och då syftet är att analysera och förstå helheten (Patel & Davidsson, 

1994). Denna studie har tillämpat en kvalitativ metod då problemformuleringen syftar till att 

undersöka hur belöningssystemet är utformat i kooperativ samt att förstå varför en förändring 

behövs snarare än att dra generaliserade slutsatser. Den kvalitativa metoden ger även möjlig-

het att studera problemformuleringen på en djupare nivå än en kvantitativ. Hannabuss (1996) 

menar att faktorer som tid, kostnad, forskarens skicklighet samt hur länge respondenter och 

deras organisation har vilja och möjlighet att samarbeta bör övervägas. Vi har tagit dessa fak-

torer i åtanke vid utformningen av metodkapitlet.  

3.1.1 Fallstudier 

När studieobjektet är komplext är fallstudier i synnerhet användbara (Backman, 2008).  De är 

även lämpliga vid projekt med begränsad tidsram för att ändå få möjlighet att studera ett av-

gränsat problem på djupet (Bell, 2007). Merriam (1994) menar även att fallstudier är lämpliga 

för att studera hur de berörda tolkar problemet samt att fokus ligger på process och att upp-

täcka snarare än på resultat och bevisning. Bell (2007) antyder att varje individ eller organi-

sation har liknande egenskaper men även säregna drag. Fallstudier belyser egenskaper, identi-

fierar olika samspel, visar hur dessa drag påverkar implementeringen av en förändring och 

organisationen sätt att fungera och agera (Bell, 2007). Studiens syfte är att studera hur de be-

rörda påverkas av belöningssystem samt att förstå varför en förändring sker. Kf Göta anses 

vara ett lämpligt fall för denna studie då de nu är i en förändringsprocess av deras belönings-
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system. Fallstudien ger stöd till att studera problemformuleringen på djupet. Bromley (1986 i 

Merriam, 1994) påpekar att då sanningsvärdet inte kan bedömas men däremot trovärdigheten 

av den informationen som respondenterna givit är fallstudieundersökningar lämpliga. Syftet är 

inte att finna den ”korrekta” eller ”sanna” tolkningen av datainsamlingen utan snarare att eli-

minera ”felaktiga” slutsatser och för att skapa den mest övertygande tolkningen (Bromley, 

1986 i Merriam 1994). Hanteringen av olika datainsamlingar som exempelvis dokument, in-

tervjuer och observationer är fallstudiemetodens starka sida (Merriam 1994). För att öka för-

ståelsen för hur belöningssystemet är utformat till butikschefer i Kf Göta och vad som motive-

rar en förändring av det har intervjuer med berörda genomförts och dokument som behandlar 

belöningssystemets uppbyggnad har granskats. 

3.2 Datainsamling 

Denna studie behandlar Kf Göta vilket är ett typiskt kooperativt dagligvaruhandelsföretag. 

Doyle (2004 i Qu & Dumay, 2011) menar att det finns många beslut att ta ställning till vid 

designprocessen, som att veta vilka och hur många som ska intervjuas, vilken slags intervju 

som skall genomföras samt hur datainsamlingen ska analyseras. 

3.2.1 Urval 

Studien omfattar en fallstudie av Kf Göta som befinner sig i en förändringsprocess av belö-

ningssystemet till butikscheferna och därmed är lämplig för att uppnå syftet med studien. Det 

är en intressant organisation att studera då den är stor, komplex och kooperativ. De represen-

tanter som är utvalda i studien har intervjuats för att utreda studiens problem samt att uppnå 

syftet med studien. Åtta intervjuer har genomförts som behandlar belöningssystemets upp-

byggnad och motiveringen till varför en förändring kommer att genomföras. Peter Swelen är 

personalchef för Kf Göta och valdes eftersom han är insatt i det nuvarande belöningssystemet 

och utvecklingen av det nya. Håkan Smith, före detta Vd, intervjuades för sina kunskaper om 

det nuvarande belöningssystemet. Områdeschefen Dennis Andersson intervjuades för sina 

kunskaper om varför det skedde en förändring av belöningssystemet. Ola Nilsson, Ewelyn 

Persson samt Rolf Jonsson är butikschefer i Växjö, Jönköping samt Sävsjö och valdes på 

grund av att de har möjlighet att del av belöningssystemet. Ägarombuden inom Kf Götas or-

ganisation, Mai-Britt Baard och Sven-Erik Svensson kommer i denna studie representera 

medlemmarna. Dessa personer utsågs för att de antingen berörs av belöningssystemet på olika 

sätt eller har varit med vid dess utformning vilket har hjälpt oss att betrakta det från olika per-

spektiv. Respondenterna utsågs även för att se hur de berörda uppfattar det nuvarande belö-
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ningssystemet och varför det kommer att ske en förändring. Igan och Pinheiro (2012) skriver, 

som tidigare nämnts i problemdiskussionen, att mindre investerare har även svårare att pro-

gnostisera resultatet då de har mindre insikt i företaget och inte anses vara lika rationella. Så-

ledes valdes två ägarombud istället för ett urval av medlemmar för att få ett mer rationellt och 

insiktsfullt svar.  

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 

En fördel med intervjuer som metod är dess flexibilitet. Idéer, sondera svar och gå in på motiv 

samt känslor är lättare att följa upp i intervjuer än vid kvantitativa metoder. En viktig del av 

intervjuer är möjligheten att kunna ställa följdfrågor och därmed fördjupa sig i svaren (Bell, 

2007). Intervjuare kan även få reda på grundläggande information genom standardiserade 

frågor (May, 2011). Den semistrukturerade intervjumetoden syftar dock till att locka fram 

utvecklade svar (Qu & Dumay, 2011). Ofta är detta det mest effektiva sättet att samla inform-

ation då metoden är flexibel och lättförståelig. Metoden kan även avslöja viktiga och dolda 

aspekter av organisatoriskt och mänskligt beteende (Kvale & Brinkmann, 2009 i Qu & 

Dumay, 2011). Den semistrukturerade intervjumetoden tillåter även intervjuaren att ändra stil, 

tempo vilket kan resultera i fullständiga svar från den intervjuade (Qu & Dumay, 2011). Då 

forskare är intresserade av att undersöka ett speciellt tema i intervjuer och samtidigt använder 

flera metoder för att belysa detta tema är den semistrukturerade intervjun ett användbart red-

skap (Newton, 1996 i May, 2001). Vi har valt denna intervjumetod för den skapar möjlighet 

att styra frågorna i en viss omfattning men ändå tillåter respondenterna att tala fritt och ge 

utförliga svar.  

3.2.2.1 Tillvägagångsätt 

Qu och Dumay (2011) skriver att det krävs noggrann planering och föreberedelse när kvalita-

tiva intervjuer genomförs och inte endast att lyssna intensivt och anteckna. Innan intervjun 

sker är det viktigt att vara insatt i ämnesområdet för att frågorna ska bli väl bearbetade. Han-

nabuss (1996) tar även upp faktor som ska beaktas i processen, som att respondenterna ska 

vara medvetna om studiens syfte, varför de är utvalda och hur deras utsagor kommer att be-

handlas. Bell (2007) menar att denna information ska komma respondenterna tillhanda innan 

intervjun äger rum och inte informeras om detta muntligt vid intervjutillfället. Hannabuss 

(1996) skriver fortsättningsvis att respondenterna dessutom ska underrättas angående inter-

vjuns innehåll som: tid, var och hur, exempelvis anteckningar och inspelning (Hannabuss, 

1996). Innan intervjuerna ägde rum hade teorikapitlet utformats och således fanns det kunskap 
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runt belöningssystem och kooperativa organisationer. Kf Götas organisatoriska struktur hade 

även studeras för att förstå hur organisationen är uppbyggd. Samtliga respondenterna kontak-

tades via telefon där studiens syfte och problem förklarades. De informerades även om varför 

de tillfrågas och deras roll i studien. Tid och plats specificerades inte under telefonsamtalet 

utan endast ett ungefärligt datum, detta bestämdes därefter i mail. I mailet informerades re-

spondenterna dessutom yterliggare en gång om studiens problemområde och syfte. Dock in-

formerades inte tre av respondenterna i mail utan istället mer utförligt innan intervjutillfället, 

dessa tre var telefonintervjuerna. Vi hade en kontinuerlig kontakt via mail med personalche-

fen Peter Swelen som exempelvis skickade dokument angående belöningssystemets utform-

ning och kortare förklaringar kring dessa.   

 

Hannabuss (1996)  tar även upp användbara intervjutekniker som exempelvis att hålla igång 

diskussionen, inte vara dömande, veta hur intervjun ska behålla sin fokus och takt samt att 

intervjunaren bör undervika ja/nej frågor, jargong, abstraktioner, negativa och laddade uttryck 

och vara dömande. Qu och Dumay (2011) diskuterar vikten av ”tystnad”, genom pauser får 

respondenten en chans att reflektera och samla energi. Att fylla i de behövande pauserna är ett 

typiskt mänskligt beteende och således är det viktigt som intervjuare att vara tålig (Qu & 

Dumay, 2011). Under intervjuerna beaktades dessa tekniker och intervjun behöll sitt fokus i 

stora drag och höll ett bra tempo. En intervjumall hade utformats innan intervjutillfället, vilket 

underlättade för att behålla fokus samt för att veta vilken fråga som skulle ställas därnäst för 

att hålla igång diskussionen. Genom aktivt lyssnande ställdes det även många följdfrågor be-

roende på respondenternas svar. Vi försökte vara tåliga samt göra flera medvetna pauserna för 

att låta respondenten reflektera. Detta ledde till att respondenterna i de flesta fall fortsatte tala 

vilket gav intervjun ett mer djup. Genom att beakta dessa tekniker kunde vi få ut mer av inter-

vjutillfället samt skapades det en behagligare miljö. Ahrens och Dent (1998) skriver att det 

krävs känslighet och social kompetens när man intervjuar chefer. Vid intervjuer med chefer 

bör det vara en informell miljö med upplättad stämning och de ska få möjlighet att tala fritt. 

Anteckningar och inspelning bör undvikas och istället bör intervjuaren ställa sig som terapeut 

och lyssna och ta pauser (Ahrens & Dent, 1998). Intervjuerna spelades dock in med respon-

denternas samtycke. Vi valde att göra detta då vi inte är erfarna intervjuare och är medvetna 

om våra brister. Anteckningar förbisågs avsiktligt under intervjun för att skapa en mer lättsam 

miljö.  
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3.2.3 Dokument 

Merriam (1994) anser att dokument inte tillämpas tillräcklig som metod i kvalitativa under-

sökningar. Yin (1994) skriver att dokumentation förmodligen är relevant för alla fallstudier. 

Användbarheten av dessa dokument är inte baserat på deras exakthet eller avsaknad av bias. 

Dokument måste snarare användas med försiktighet och bör inte accepteras som ordagranna 

redogörelser för vad som faktiskt har hänt. För fallstudier är dokument viktiga för att bekräfta 

och öka bevisningen från andra källor. Dokument kan hjälpa till att kontrollera stavning och 

titlar som kan nämnas i intervjuer. Dokumentation kan hjälpa forskare att dra slutsatser. På 

grund av deras värde spelar dokument en tydlig roll i alla fallstudiers datainsamlingar (Yin, 

1994). Merriam (1994) skriver att dokuments största fördel är dess stabilitet men även att do-

kumentet utgör en bra grundstolpe i undersökningens empiri. Det finns dock nackdelar med 

dokument som förslagsvis att det inte har upprättats i forskningssyfte och kan såldes vara 

svårtydligt för forskaren. Dokument används som sekundärkälla vilket innebär problem när 

innehållet inte stämmer överrens med den valda teorin. Däremot är dokument fördelaktigt när 

de ger ytterligare information eller bättre (Merriam, 1994). I denna studie användes dokument 

angående Kf Götas belöningssystems uppbyggnad främst för att bekräfta respondenternas 

utsagor men även för att tydliggöra belöningssystemets utformning. Dokumentationen har 

används som en grundstolpe och skapat en tydligare bild av belöningssystemet. I vissa avse-

enden var det däremot svårförståeligt, den otydlighet som uppstod i dokumentationen har 

kompletteras med tydligare redogörelser av respondenternas utsagor. Dokument som används 

är följande: Förutsättningar premielön (2011), Resultatlön Bc och säljledare Coop (u.å), Belö-

ningssystem för butikschefer och anställda – tankar (u.å), Vår verksamhet (2013), Coop Fran-

chise – en spännande och lönsam företagsform (u.å.). 

3.3 Metodanalys 

I början av empirikapitlet görs en kort presentation av respondenterna samt dokumentationen 

som tillhandahållits för att läsaren lättare ska få en förståelse för vilka källor som empirin 

samlats in ifrån. Vi har uppdelat empirin efter teman som vi upptäckt i respondenternas utsa-

gor samt utefter problemformuleringen vilket resulterade i tre huvudavsnitt, Butikschefernas 

nuvarande belöningssystem, Motiven till förändringen samt Det nya belöningssystemet. I 

samtliga avsnitt finns underrubriker som skapar en ytterligare indelning av empirin vilket 

även detta finns för att underlätta för läsaren. En förståelse för belöningssystem har skapats 

genom att läsa vetenskapliga artiklar och vi använde sedan denna kunskap för att analysera 

empirin. Kapitlen i analysen är uppdelade i tre huvudavsnitt som utgår ifrån den teoretiska 
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referensramen, Principal-agent, Kooperativ samt Belöningssystem. I analysen var principal-

agentteorin mycket behjälplig då den förtydligade relationen mellan ledningen och butiksche-

ferna. Det beteendebaserade kontraktet har varit en utgångspunkt som varit viktig då den för-

klarar det mest lämpliga kontraktet mellan parterna. Teorierna kring kooperativ hjälper oss att 

föra en diskussion om det faktum att Kf Göta är kooperativt har påverkat belöningssystemet. 

Slutligen har teorierna kring belöningssystem givit oss en insikt i belöningssystem samt varför 

det sker förändringar av dem. Denna uppdelning har konstruerats för att förenkla för läsaren i 

tankeprocessen. 

3.4 Metodkritik 

Även om den valda metoden är ett lämpligt tillvägagångsätt för att studera studiens problem 

så finns det dock nackdelar som kommer att beaktas under studiens gång. Vid intervjuer finns 

det en risk för att intervjuaren antar att intervjuobjekten ger ”sanningsenliga” utsagor samt att 

de är kompetenta men även att dessa respondenter agerar för att lyfta fram den kunskap som 

behövs för att utreda studiens syfte (Qu & Dumay, 2011). Det finns även nackdelar med in-

tervjuer som exempelvis att det tar lång tid att utföra, planera samt bearbeta (Bell, 2007). När 

intervjuer utförs kan olika intervjuare få olika svar beroende på hur frågorna ställs (Qu & 

Dumay, 2011). Vi beaktade tidsbristen och därmed valde vi ett begränsat antal intervjuer och 

att även dela upp transkriberingen för att effektivisera processen.  Intervjumallen följdes un-

der intervjuerna och frågorna ställdes på ett likartat sätt till samtliga respondenter för att vi 

som intervjuare skulle ha en minimal påverkan.  

Stake (1987 i Merriam, 1994) menar att om syftet med en undersökning är förklaring, hypote-

sprövning och lagar är det vanligtvis en nackdel att använda sig av fallstudier, men då syftet 

är förståelse, insamlande av erfarenheter eller ökad säkerhet försvinner denna nackdel (Stake, 

1987 i Merriam, 1994). Vi har kontrat denna kritik då vårt syfte med arbetet är att skapa en 

förståelse. Bell (2007) menar att kritik har riktats mot fallstudier såsom om enstaka händelser 

eller enheter utgör något värde? Även att det är svårt att kontrollera informationen och att 

snedvridna och skeva resultat kommer att uppstå. Somliga påpekar även att fallstudiers resul-

tat inte går att generaliseras (Bell, 2007). Merriam (1994) menar dock att generalisering inte 

är något mål i kvalitativa undersökningar, vilket innebär att det inte är nödvändigt eller ens 

berättigat att sträva efter.  
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3.5 Trovärdighet och äkthet 

För att bedöma kvalitén i kvalitativa forskningar använder Guba och Lincoln (1994 i Bryman 

& Bell, 2013) sig av begreppen trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten kan delas upp olika 

kriterier vilket några av dem är följande: tillförlitlighet, överförbarhet och konfirmering eller 

bekräftelse.  

 

Tillförlitlighet innebär att studien har avspeglat verkligheten på ett riktigt sätt. För att genom-

föra detta ska forskningen göras efter de regler som finns och även att respondenterna som 

deltar i studien tar del av undersökningen så att de kan kontrollera att den stämmer överrens 

med verkligheten. Detta kallas för respondentvalidering/deltagarvalidering men triangulering 

är även ett användbart verktyg för att uppnå tillförlitlighet. Genom respondentvalidering 

skapas bekräftelse på det som tas upp i studien överensstämmer med respondenternas erfaren-

heter och uppfattningar. Detta görs genom att låta respondenterna ta emot studieresultatets 

innehåll (Bryman & Bell, 2013; Merriam, 1994). Efter intervjuerna och dess analys har vi låtit 

de utvalda respondenterna ta del av empirin som rör dem och har därefter fått bedöma om de 

anser att de stämmer överrens med deras erfarenheter och uppfattningar. Laws (2003 i Bell, 

2007) menar att nyckeln till triangulering är att få olika perspektiv på olika fenomen för att 

kunna verifiera eller ifrågasätta sina resultat (Laws, 2003 i Bell, 2007).  Denna studie innehål-

ler åtta intervjuer med personer som antingen påverkar eller blir påverkade av belöningssy-

stemet samt dokumentation gällande belöningssystemet. Intervjuerna och dokumentationen 

kommer att ge studien möjlighet att beakta syftet och problemformuleringen från olika per-

spektiv. Detta innebär att triangulering kommer att genomföras i studien. Patel och Davidsson 

(2011) förklarar att triangulering kan ske på många olika sätt så som exempelvis att välja flera 

olika personer, platser eller tidpunkter för att tolka problemet utifrån olika kontexter.   

 

Överförbarhet innebär utförliga redogörelser för innehållet i en kultur. Detta leder således till 

att andra personer som läser studien kan överföra tillvägagångssättet till andra miljöer (Ge-

ertz, 1973 i Bryman & Bell, 2013). Detta har studien strävat efter för att andra personer ska 

kunna se hur studien har gått till väga. Genom att redogjort tydligt bör studien öka sin över-

förbarhet.  

 

Konfirmering eller bekräftelse är det slutliga kriteriet inom trovärdighet vilket innebär att 

forskarna inte ska tillåta personliga värderingar eller de teoretiska inriktningarna påverka 

undersökningens slutsats (Bryman & Bell, 2013). Merriam (1994) förklarar att forskarens 
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värderingar och teorier kan påverka insamlingen av data vilket kan resultera i att viktig in-

formation utesluts (Merriam, 1994). Vid kortare projekt finns det en risk att subjektiv teknik 

används och således kan även skevheter och bias uppstå (Bell, 2007). Vi var medvetna om 

den bias som kan uppstå då vi analyserar och samlar in informationen.  Vi har till viss mån 

haft en subjektiv uppfattning om verkligheten under studiens gång då vi anser att det inte är 

fullt möjligt att ha ett helt objektivt synsätt varken då informationen analyseras eller under 

intervjuerna. Det finns en medvetenhet om att den subjektiva synen kan tendera att påverka 

resultatet men det bör noteras att vi har strävat efter att begränsa denna subjektiva syn för att 

inte påverka resultatet i allt för hög utsträckning. Genom medvetenheten om att den subjek-

tiva synen kan påverka resultatet har således en så objektiv synvinkel tagits som möjligt. 

 

Guba och Lincoln (u.å. i Bryman & Bell, 2013) förklarar begreppet äkthet genom ett visst 

antal kriterier. Ett av dessa är en rättvis bild vilket innebär att studien ska visa olika åsikter 

och uppfattningar inom en organisation genom att visa mer än ett perspektiv av ett visst fe-

nomen (Guba & Lincoln, u.å. i Bryman & Bell, 2013). Urvalet framtogs för att få olika åsikter 

och uppfattningarna av de som berörs av belöningssystemet. Detta skapar en mer rättvis bild 

då vi fått olika perspektiv av organisationens belöningssystem.  

3.6 Etik 

En undersökning ska inte medföra några skadliga konsekvenser för respondenterna. Männi-

skor ska ha rätt till att bestämma om de vill vara med i studien eller ej, alternativt om de vill 

vara anonyma. Personerna som undersöks ska få relevant information om alla aspekter av ett 

projekt som kan påverka deras beslut om deltagande. Ingen ska luras eller tvingas att delta. 

Respondenterna ska ha möjlighet att när som helst under projektets gång ha möjlighet att av-

vika från studien. När känsliga ämnen kommer att tas upp ska intervjuaren informera om detta 

i förväg för att respondenten ska få möjlighet att bestämma om denne vill vara anonym eller 

ej (Ruane, 2006). Även om inspelning kan ge en mer riktig återkoppling av intervjun än andra 

metoder bör sådan inte användas om den intervjuade vägrar att tillåta det eller känner ett obe-

hag för det (Yin, 1994). Denna studie har tagit hänsyn till dessa aspekter. Majoriten av re-

spondenterna kontaktades via mail med utförlig information om vad studien innefattar för att 

bekräfta deras deltagande. Dock mailade vi inte Dennis Andersson eller Rolf Jonsson men de 

fick däremot utförlig information under telefonsamtal. Samtliga respondenter var bekväma 

med inspelning och gav samtycke. Bell (2007) tar upp innebörden om det utlovats konfiden-

tialitet, om detta utlovats får deltagarna inte identifieras och innebörden av detta ska definie-
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ras i studien (Bell, 2007). Vi tog upp möjligheten till konfidentialitet till Peter Swelen som 

även övervägde detta men beslutade slutligen att vara offentlig i denna studie. Dennis Anders-

sons intervju utfördes i sista stund och därmed togs inte denna möjlighet upp på grund av 

glömska. Dock skickades dokument angående hans utsagor där hans namn framgick och detta 

dokument godkändes av honom. Resterande respondenter tillfrågades men samtliga valde att 

vara offentliga.   

3.7 Metodreflektion 

Det kvalitativa förhållningssättet var lämpligt att använda i studien. Främst eftersom målet var 

att skapa en förståelse för hur respondenterna upplevde belöningssystemet men även för att få 

deras synpunkter på varför det förändras. Det fordrades därför en djupare kunskap än vi ansåg 

kunde samlas in via kvantitativa metoder. Att genomföra en fallstudie var tämligen passande 

då vi ville undersöka respondenternas åsikter i en specifik organisation. Den gav oss även en 

möjlighet att studera problemformuleringen grundligt. Att samla in data genom semistrukture-

rade intervjuer fungerade bra, dock var det något problematiskt att få respondenterna att dis-

kutera de frågor som vi ville. Det blev således relativt långa intervjuer som tog lång tid att 

transkribera, vilket resulterade i en betydande tidspress. Nu i efterhand anser vi trots tidsbris-

ten att den semistrukturerade datainsamlingsmetoden var mest lämplig då vi fick möjlighet att 

locka fram utvecklade svar. Vi hade inte tillämpat en annan metod om möjlighet hade givits 

att göra om studien men vi hade däremot försökt planera lite bättre. Vi avsåg att gå in med en 

så objektiv synvinkel som möjligt innan intervjuerna. Således valde vi att inte samla in allt för 

mycket information om organisationen innan vi åkte till Växjö för att utföra intervjuerna. Vi 

bör ha gjort mer förundersökningar innan för att få kunskapen om att områdescheferna var 

involverade i förändringen av belöningssystemet. Denna information fick vi först under den 

sista intervjun då vi skulle åka hem från Växjö. Vi lyckades komplettera detta i sista stund 

genom att utföra en intervju via telefon, dock hade det förmodligen varit bättre om vi hade 

kunnat träffa områdeschefen och gjort en mer utförlig intervju med honom. Ytterligare två 

intervjuer har utförts via telefon vilket var Håkan Smiths och Ewelyn Perssons. Vi upptäckte 

efter intervjuerna att det är betydligt enklare att locka fram utförliga svar samt läsa av perso-

nen när vi träffade respondenterna personligen. Dock utfördes intervjun med Sven-Erik 

Svensson via videosamtal vilket fungerade i stort sett lika väl som de intervjuerna som ge-

nomfördes personligen. Självklart skulle vi föredragit att träffa samtliga respondenter person-

ligen men på grund av avstånd så ansåg vi att telefonintervju samt videosamtal var de bästa 

alternativen. 
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3.8 Litteraturkritik 

Eisenhardt (1989) är en av våra huvudreferenser som används flödigt i vår teori. Det må vara 

en gammal referens men hennes artikel är däremot väl citerad inom principal-agentteorin. Vi 

ansåg att den var mycket lämplig och givande eftersom hon var tydlig i sin argumentation. 

Det faktum att artikeln är från 1989 fick oss att tveka först men efter vi läst artikeln ansåg vi 

att hennes idéer var intressanta och lämpliga för att förstå vårt problem. Efter den empiriska 

insamlingen upptäckte vi dessutom att hennes idéer stämde väl överrens med den verklighet 

vi undersökte. Vid val av teori fanns en medvetenhet om att principal-agentteorin kritiserats 

men istället för att välja bort teorin valde vi istället medvetet bort särskilda skribenter inom 

teorin. Jensen och Meckling exempelvis har blivit stark kritiserad och därmed försökte vi av-

stå från deras artikel. Dock refererar vi till artikeln men endast i begränsad mån och valt ut det 

mest grundanläggande i principal-agentteorin eftersom den är välkänd och beskriver relation-

en mellan parterna.   

 

Vi sökte relativt moderna artiklar som behandlade kooperativ då vi förstod att kooperativ har 

utvecklats mycket och har inte den innebörd som den en gång hade. För att tydligare förstå de 

svenska förhållandena i kooperativa sökte vi dessutom en svensk referens. Österberg och 

Nilsson (2009) ansåg vi därmed lämplig då den var relativt modern samt skriven av två 

svenskar. Innehållet var även mycket givande för vår studie. Resterande artiklar inom koope-

rativt försökte vi hålla inom det senaste årtiondet för att få så uppdaterad information som 

möjligt.  hitta 

 

För att belysa problematiken kring belöningssystem användes ett flertal artiklar.  Vi har refe-

rerat till artiklar som både är för och emot belöningssystem för att skapa en tydligare bild av 

dess för- och nackdelar. En betydande referens är Borgen (2004) som förklarar incitaments-

problem i kooperativa organisationer. Han kommer från norden vilket vi ansåg var lämpligt 

då vi har undersökt svenska förhållanden. Dock är artikeln tio år gammal men vi ansåg att 

innehållet var så pass relevant och givande och vi upptäckte dessutom att problematiken fanns 

inom Kf Göta. Ytterligare en betydande referens är DeHoratius och Ramans (2007) artikel.  

Författarna är amerikaner men butikschefernas arbetsförhållanden vart trots det snarlika i arti-

kel och i Kf Göta. Artikeln är dessutom relativt modern och diskuterar förändringar i belö-

ningssystem riktat mot butikschefer. Samtliga av våra referenser är peer reviewed för att 

skapa en högre kvalité på studien.   
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4. Empiri 

Det empiriska kapitlet inleds av en kort introduktion av Kf Göta, de utvalda respondenterna 

samt dokumentationen. Empirin är uppbyggd utefter problemformuleringen och är uppdelad i 

tre huvudkapitel, butikschefernas nuvarande belöningssystem, motiven till förändringen och 

det nya belöningssystemet. Dessa huvudkapitel har sedan underrubriker som är uppbyggda 

efter de teman som framkom i respondenternas utsagor. 

4.1 Kf Göta 

Kf Göta har sitt säte i Växjö och bedrivs som en ekonomisk förening som består av konsu-

menter som bedriver detaljhandel i Kronoberg, Jönköping och Kalmar län men även vissa 

närliggande områden. Föreningen samarbetar med Kooperativa Förbundet (KF) för att skapa 

ekonomisk nytta samt en hållbar utveckling för människor och miljö enligt Vår verksamhet 

(2013). Personalchefen, Peter Swelen förklarade att Kf Göta driver omkring 46 butiker i Små-

land och Öland och ägs av omkring 220 000 medlemmar. Föreningen sysselsätter ungefär 800 

personer varav hälften är tillsvidareanställda. Belöningssystemet riktar sig först och främst till 

de fastanställda, vilket samtliga butikschefer är. 

4.2 Respondenter 

Föreliggande studie omfattar nedanstående respondenter. 

 

Andersson, Dennis. Områdeschef för Kf Göta sedan sju år tillbaka. 

Baard, Mai-Britt. Ägarombud 2 för butiken Oxtorget i Växjö, Pensionär. 

Jonsson, Rolf. Butikschef 1 för Coop Konsum Sävsjö. Började arbeta inom Coop som 15 

åring och är nu inne på sitt tredje butikschefsuppdrag i Sävsjö där han började år 2007. Har 

arbetat som butikschef i 25 år inom Coop. 

Nilsson, Ola. Butikschef 2 för Coop konsum Dalbo. Började sin karriär inom Coop år 2004 

som sommararbetare i Mörbylånga. Han valde sedan att studera som dataingenjör i Växjö. 

Efter avslutade studier började han sin fastanställning på Dalbo. Slutligen vikarie för den då-

varande butikschefen och han tog sedan över dennes position. 

Persson, Elwelyn. Butikschef 3 för Coop Konsum Kristinedal sedan 2000. Tidigare arbetat 

som butikschef på Preem. 
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Smith, Håkan. Före detta Vd för Kf Göta. Började sin anställning i kooperationen som va-

rubud i skolåldern och har sedan arbetat som butiks-, försäljning- och driftschef och slutligen 

Vd i tio år.  

Svensson, Sven-Erik. Ägarombud 1 för Coop Konsum Färjestaden på Öland. Han har arbetat 

inom kooperationen sedan 1964. Då han var 17 år gammal och arbetade i en Konsum butik i 

Kiruna och fick senare arbete som butikschef i Söderhamn 1984. Positionen som ägarombud 

påbörjades när han blev pensionär för 3 år sedan. 

Swelen, Peter. Personalchef på Kf Göta sedan 2005. Innan sin anställning på Kf Göta arbe-

tade han som personalchef på Apoteket AB i fem år. Han har ingen tidigare erfarenhet av be-

löningssystem. 

Butikscheferna kommer fortsättningsvis anges med benämningarna butikschef 1, 2 och 3. 

Ägarombuden kommer dessutom att anges med ägarombud 1 och 2 för att underlätta för läsa-

ren.  

4.3 Dokument 

Det empiriska materialet även inkluderar följande dokument. 

 

Kf Göta, Förutsättningar premielön (2011) 

Kf Göta, Resultatlön Bc och säljledare Coop (u.å)  

Kf Göta, Belöningssystem för butikschefer och anställda – tankar (u.å) 

Kf Göta, Vår verksamhet (2013)  

Kf Göta, Coop Franchise – en spännande och lönsam företagsform (u.å.) 
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4.4 Butikschefernas nuvarande belöningssystem 

Det nuvarande belöningssystemet har varit i bruk under en lång tid enligt personalchefen. Den 

före detta Vd för Kf Göta menar att belöningssystemet antagligen existerat i 20 år.  

4.4.1 Förutsättningar för belöning 

Bonusen baseras på TB 2A, vilket är butikens resultat med avdrag för påverkbara kostnader, 

som kan studeras i figuren nedan. 

TB 1A  Försäljning – varukostnad 

 
 

TB 1B TB 1A +/- särintäkter Spel, provisioner, post, apotek, system-

bolag 

TB 2A TB 1B – påverkbara kostnader Personal, reklam, energi, rep. och under-

håll, tel, förbrukningsmtrl etc 

TB 2 TB 2A – ej påverkbara kostna-

der 

För butiken ej påverkbara kostnader 

(hyra, övriga rörelsekostnader, avskriv-

ningar, ränta fastighet och inventarier) 

Figur 2: Kf Götas resultat nivåer (Peter Swelen).  

 

Personalchefen förklarar att en förutsättning för att butikschefen ska få ut resultatlön är att 

hela butikens resultat (TB 2) är positivt, vilket innebär att de ej påverkbara kostnaderna är 

inräknade i resultatet. En annan förutsättning för att resultatlönen ska delas ut är att butiksche-

ferna ska ha årliga medarbetarsamtal samt aktivt arbeta med butikens handlingsplan. Den före 

detta Vd:n menar att dessa kriterier uppfördes för att styra butikschefernas arbete mot det de 

ansåg var mest angeläget. Personalchefen och den före detta Vd:n förklarar att butikscheferna 

erhåller information om de får ta del av bonusen i mars och att det därefter utbetalas i april. 

Vilket även bekräftas av samtliga butikschefer samt dokumentationen Förutsättningar premie-

lön (2011). 

 

Personalchefen förklarade att resultatlönen baseras på hur många procent av försäljningsintäk-

terna TB 2A-nivån är. Uppnår butiken sin nivå samt de kriterier som förklarats ovan 

får butikschefen ta del av belöningssystemet. 
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Säljledare/butik TB 2A % Start Per tiondel Max 

1 5,5–8,0 15 000 1 500 52 500 

2 6,0–8,5 30 000 1 500 67 500 

3 6,5–9,0 45 000 1 500 82 500 

Figur 3: Förenklad modell av Förutsättningar för premielön, 2011 (Kf Göta). 

 

Uppnår inte butiken sin TB 2A nivå beräknas resultatlönen på vad som var budgeterat för TB 

2A i kronor. Överträffar butiken budgeteringen så utfaller 2,5 procent av skillnaden mellan 

budgeterat TB 2A och TB 2A i kronor till butikscheferna. Områdeschefen lägger fram ett 

budgeteringsförslag som butikscheferna sedan får vara med och påverka för att skapa rimliga 

förutsättningar, förklarar butikschef 2.  

 

Förutom resultatlönen kan butikscheferna även få en extra bonus vilket beräknas på 0,025 

procent på butikens årsförsäljning. Exempelvis kan en årsförsäljning exklusive moms på 25 

000 000 kronor ge en extra bonus på 6250 kronor enligt dokumentationen Förutsättning pre-

mielön (2011).  

4.4.2 Fördelning till butikschef 

Personalchefen förklarade att butikerna är indelade i tre olika klasser och vilken klass butiker-

na delas in i beror på dess omsättningsstorlek. De största butikerna har i regel tre säljledare, 

mellanstora två och de minsta en säljledare alternativt en biträdande butikschef. Denna in-

formation stödjs även av dokumentationen Förutsättningar för premielön (2011). 

Säljledare/Butik Del till butikschef Del till säljledare 

3 50 % 50 % 

2 60 % 40 % 

1 75 % 25 % 

Figur 4: Förenklad modell av Förutsättningar för premielön, 2011 (Kf Göta)  

 

I de största butikerna får butikschefen i regel 50 procent av den totala bonussumman som de-

las ut till butiken och de tre säljledarna får dela på den andra hälften. Butikschefen erhåller 60 

procent av bonusen då denne har två säljledare. I de minsta butikerna finns det generellt sett 

endast en säljledare som får 25 procent av bonusen och butikschefen får då 75 procent. 
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Butikscheferna 1 och 3, som har fått ta del av belöningssystemet under flera år, förklarar att 

deras butik har tre säljledare och han får därför 50 procent och säljledarna får dela på 50 pro-

cent. Personalchefen anser att det nuvarande belöningssystemet är komplicerat men butiks-

cheferna 1 och 2 ansåg att det är enkelt att förstå. Den tredje butikschefen ansåg dock att det 

var otydligt, svårt att förstå och att beräkna på egen hand. 

4.4.3 Icke-finansiella belöningar 

För att undersöka om Kf Göta har icke-finansiella belöningar tillfrågades samtliga responden-

ter om det existerar samt om butikscheferna blir motiverade av dem. Personalchefen tror att i 

vardagen är det de icke-finansiella belöningarna som motiverar butikscheferna mest. Det kan 

exempelvis innebära att områdeschefen uppmärksammar deras arbete och ger positiv åter-

koppling. Personalchefen och den före detta Vd:n menar att icke-finansiella belöningar ger 

mer direkt respons. Butikschef 1 och 2 samt den före detta Vd:n skulle vilja se en kombinat-

ion mellan icke-finansiella och finansiella belöningar. ”Är det bara pengar blir det lätt att det 

sopas under mattan” förklarar butikschef 2. Butikschef 3 anser däremot att hon motiveras 

mest av finansiella belöningar då hon lockas att disponera dem som hon själv vill. I dagsläget 

finns det inga icke-finansiella belöningar enligt Personalchefen. Han berättar däremot att 

Coop offentliggör olika tio-i-topp listor. Exempelvis vilken butik som sålt mest ekologiska 

varor eller vilken butik som har ökat sin omsättning mest procentuellt sett. Han anser också 

att butikscheferna ofta är tävlingsmänniskor och triggas av att bli uppmärksammade och att 

det är en sorts belöning.  Butikschef 3 säger att hon är lite av en tävlingsmänniska men är där-

emot skeptisk till topp tio listorna då hon anser att det är svårt och komplext att sätta ett så-

dant betyg. Hon skulle däremot uppskatta andra butikstävlingar där priset skulle vara resor till 

personalen.  

Det har tidigare funnits butikstävlingar som baserades till hälften på okulära besiktningar av 

butikerna och hälften på nyckeltal. “Det var en väldigt bra belöning. Den var minst lika bra 

som pengar, det vet i sjutton om den inte var bättre!“ Säger butikschef 1 om tävlingen. Perso-

nalchefen förklarar att den lades ned på grund av att dagsformen var för avgörande. Han me-

nar även att om det hade varit möjligt att ha bedömningen mer kontinuerlig så hade den fun-

nits kvar. Både butikschef 1 och 3 var besvikna att tävlingen togs bort. Den före detta Vd:n 

förklarar att tävlingen var uppskattad för de som åkte men att de som kom för långt efter i 

tävlingen inte triggades på samma sätt. 
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4.4.4 Medlemmarna 

För att skapa en förståelse för medlemmarnas roll i kooperationen tillfrågades främst ägarom-

buden om hur medlemmarna förmedlar sina åsikter samt hur aktiva de är vid beslut. Ägarom-

bud 2 förklarar att de arbetar med att se över butiken och att träffa medlemmar. Ägarombud 1 

förklarar att hans arbete innebär att lyssna på problem och föra dessa vidare till styrelsen samt 

att hjälpa till att utveckla butiken. Ägarombud 2 förklarar att även hon framför åsikter som 

medlemmar har till butikscheferna. “Jag tycker nog att de är väldigt lyhörda av vad vi har för 

åsikter“ berättar Ägarombud 2. Hon förklarar även att hon måste anse att det är relevanta frå-

gor som medlemmarna tar upp för att hon ska föra dem vidare. Hon fortsätter berätta att med-

lemmarna har möjlighet att själva skicka in motioner till stämman och sedan går Kf Götas 

styrelse igenom vad som ska skickas vidare centralt. Om det är många medlemmar som säger 

samma sak samt att frågorna är relevanta finns det större chans att ledningen beaktar åsikter-

na. Ägarombud 1 menar att han kan påverka ledningens beslut och säger “Ni har fått tag på en 

liten udda representant. Jag var chef för en av de lite större butikerna innan jag gick i pension 

och att jag känner föreningsledningen ganska väl”. Han förklarar även att en aktiv medlem har 

alla möjligheter att få sin röst hört och att ledningen kan ta hänsyn till dessa då det är så få 

aktiva. Dock ansåg han inte att en enskild medlem hade möjlighet att påverka utformningen 

av belöningssystemet utan menar då istället att de bör välja ett ägarombud som har detta som 

intresse. Ägarombud 2 förklarar att medlemmarna att omkring 50-70 medlemmar brukar dyka 

upp på distriktsstämman av ungefär 1000. Ägarombud 1 menar att det är under en procent av 

medlemskåren som är aktiva och menar att det populära svaret är “ Hälsan tiger still så länge 

vi gör vårt jobb så har de ingen anledning att gå”.  

Det finns tre miljoner medlemmar och en medlemsröst är ganska liten i hela kooperationen 

förklarar personalchefen och påpekar att hänsyn till medlemmarnas åsikter tas via ägarombud. 

Butikschef 1påpekar att medlemmarna är viktiga på grund av att de äger butiken. Ägarombud 

1 förklarar att varje butik som har Kf Göta som organisation har ett ägarombud oavsett storlek 

på butik eller medlemskap. Ägarombuden kallas till föreningsstämman som kan liknas vid 

aktiebolagens bolagstämma, där styrelsen väljs ut. Styrelsen i sin tur har liknande uppgifter 

som vilken annan styrelse som exempelvis att utveckla, följa upp och främst tillsätta och av-

sätta Vd. Ägarombud 1 förklarar att styrelsen även granskar företagsledningens arbete konti-

nuerligt vilket är en ganska noggrann granskning. 
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Respondenterna tillfrågades vad de anser att medlemmarnas intressen är för att förstå hur ut-

formningen har beaktats av detta. När de tillfrågades var svaren blandande. Ägarombud 2 tror 

att ägarförhållandet samt utdelningen, som medlemmarna erhåller beroende på hur mycket de 

handlar, betyder mycket för dem. Personalchefen menar att han ser utdelningarna som en 

förmån och att det inte är deras främsta prioritet. Personalchefen, den före detta Vd:n, ägar-

ombud 1 samt butikschef 1 tror däremot att medlemmarnas intresse är bra butiker som de trivs 

att handla i. Butikschef 1 tror även att bra bemötande erbjudanden samt ordning och reda är 

medlemmarnas intresse samt att de vill att kooperationen ska gå bra. Den före detta Vd:n och 

butikschef 3 tror dessutom att pris och råvaror är viktiga komponenter för medlemmarna. Den 

före detta Vd:n menar att medlemmarnas intressen är anledningen till varför de testat belö-

ningssystem, då det ska skapa bättre drift i butiken. 

4.4.5 Respondenternas åsikter kring belöningssystem 

Respondenterna tillfrågades vad de tycker om belöningssystem i allmänhet för att skapa en 

bild av deras uppfattning. Samtliga respondenter ställer sig positiva till belöningssystem föru-

tom den före detta Vd:n som anser att pengarna kunde användas på ett bättre sätt. Personal-

chefen, ägarombud 1 och butikschef 1 påpekar även vikten av att ha en bra fast lön. 

“Jag tror att det är bra med belöningssystem, men belöningssystemet 

kanske får vara totalt max 20 procent eller någonting. Det får inte vara så 

att belöningssystemet är mycket mer än den fasta lönen... Men mycket mer 

tror jag inte att det ska vara för då tror jag att det kan bli missbruk i det” 

säger butikschefen 1.   

”Belöningssystemet finns för att belöna det som man har lite spontant motstånd att göra” sä-

ger Personalchef. Butikschef 2 menar att han skulle arbeta kvar med samma premisser även 

om belöningssystemet togs bort då han trivs såpass bra på sin arbetsplats. Då den före detta 

Vd:n fick frågan varför Kf Göta valt att upprättade belöningssystem svarade han:  

“Det fanns så att säga. Så frågan var snarare om vi skulle ta bort det. Det 

gjorde vi inte för det är betydligt svårare att ta bort någonting... I grunden 

är jag ingen vän av belöningssystem och bonussystem och sådant. Jag 

tycker det är bättre man jobbar med andra bitar och att folk har en bra 

lön”. 
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Den före detta Vd:n anser även att belöningssystem bör ha ett tak och anser att en rimlig gräns 

kan ligga runt några månadslöner. Butikschef 3 skulle vilja att taket höjs med ytterligare en 

månadslön men allra helst skulle hon se att hennes belöning endast baseras på en procentsats 

av resultatet. Men hon inser vikten med att ha ett tak och är införstådd att ledningen inte 

skulle gå med på hennes önskemål. Butikschef 1 förklarade att belöningssystemet motiverar 

honom även om han når upp till taket men anser däremot att ledningen bör fundera över taket 

för att skapa högre motivation. Personal- och områdeschefen tror att ett belöningssystem som 

utgår från rätt kriterier tillför effektivitet. Personalchefen nämner ett exempel om belöningen 

endast riktas till fysisk förstörelse kan det leda till att butikschefen inte vågar köpa in tillräck-

ligt mycket varor för att ha välfyllda hyllor. Han menar att det måste finnas något annat krite-

rium som väger upp detta och att det är viktigt att inte fokusera på en sak på bekostnad av 

någonting annat. Han fortsätter med att det alltid är risken med att ha för smala kriterier. Den 

före detta Vd:n menar att belöningssystemet är ett sätt att signalera till de anställda vad de ska 

göra. Men han anser dock att det nuvarande belöningssystemet inte förändrade några beteen-

den och att han aldrig var riktigt nöjd med det. 

“Jag tror jag att många uppskattar en bra lön minst lika mycket som ett be-

löningssystem... Det är himla svårt det här. Det finns inget bra entydiga 

svar: såhär är det. Det finns ingen absolut kunskap, såhär fungerar belö-

ningssystem och det här är de bäst“ Säger den före detta Vd:n. 

Butikschef 1 förklarar att han drivs av att han har ett ansvar och att ha stolthet i sitt arbete men 

han anser även att det är viktigt att ha ett belöningssystem. Han anser att lönen och belöningar 

är en drivkraft, men att trivsel och liknande är viktigare i hans värld. “Belöningssystem är inte 

den viktigaste drivkraften. För så intressant är inte pengar för mig. Det är en sporre och det 

driver framåt. Jag tror det är bra“ säger Butikschef 1. 

Butikschef 2 förklarar att belöningssystem kan vara både positiva och negativa beroende på 

hur det är utformat. Han anser att det nuvarande belöningssystemet har klara tydliga mål och 

tycker att det är motiverande. Han förklarar sedan den extra bonus som kan erhållas för ökad 

omsättning men förklarar att den är väldigt liten och att endast de butiker med hög tillväxt 

som exempelvis nystartade butiker som får ta del av den. Butikschef 3 ställer sig positiv till 

belöningssystem då hon anser att det driver. Hon ser dock nackdelar med belöningssystem när 

det gäller skillnaden mellan nyöppnade butiker och äldre butiker då nyöppnade butiker har 
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högre kostnader eftersom det är mycket investeringar och att man bör beakta dessa skillnader 

vid belöningssystemets utformning.   

Ägarombud 2 tycker att ledningen inom Kf Göta ska motivera butikscheferna genom att vara 

stöttande och stödjande. Ägarombud 1 förklarar att områdeschefen är den som står närmast 

butikschefen och att områdeschefens uppgift är att stimulera butikschefen att göra det där 

“lilla extra”. Ägarombud 2 kan se fördelen med belöningssystem och tycker att det kan vara 

sporrande. Butikschef 1 och ägarombuden 1 och 2 tror inte att medlemmarna varken är insatta 

eller intresserade av belöningssystemet. “Som aktieägare får du ut sådant på papper men när 

det är kooperativt, det finns knappt på papper alltså” påpekar butikschef 2. När frågan ställdes 

om belöningssystemet skulle påverka medlemmarna svarade den före detta Vd:n: “Om buti-

ken fungerar bättre så påverkar det medlemmarna på så sätt. Att de får en bättre butik. Men 

ekonomiskt påverkar det inte medlemmarna.” 

4.4.6 Den kooperativa påverkan på belöningssystemet 

För att undersöka om det faktum att Coop är en kooperativ organisation har en påverkan på 

belöningssystemets utformning frågade vi samtliga respondenter om de anser att det påverkats 

av detta faktum. Butikschef 2 förklarar sina tankegångar kring detta med nedanstående: 

“Vi är medlemsägda så det är våra ägare som är våra medlemmar som till-

sätter ägarombud. Det är styrelsen eller driftsledningen eller vem som gör 

belöningssystemen. På något vis måste det vara förankrat annat mot än 

andra dagligvaruhandelskedjor. Vi har lite andra värderingar. Nu vet jag 

inte vad de andra har för värderingar. Vi tror att vi vill vara de goda om 

man säger så. Det är lite ja, på något sätt men jag kan inte riktigt säga 

hur”.  

Butikschef 1 vet inte om detta faktum påverkat utformningen av belöningssystemet till bu-

tikscheferna. Han anser sig inte ha den överblick han behöver för att göra den bedömningen. 

Butikschef 2 förklarar att värderingarna är nya men att de strävar mot att alla ska arbeta mot 

dessa och menar även att han influeras av dem i de dagliga besluten. Butikschef 3 förklarade 

istället “de har jag ingen åsikt om”. Ägarombud 1 tror inte att det faktum att Coop är ett koo-

perativt företag har påverkar utformningen av belöningssystemet förutom det faktum att Vd:n 

inte tar del utav det. “Det är ganska klokt och lite PR sådär” säger ägarombud 1. 
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“Kf Göta är en egen juridisk person och en ekonomisk förening… Och där 

jobbar vi under samma ekonomiska förutsättningar som vilken annan, det 

är bara associationsformen som skiljer sig från handelsbolagen och aktie-

bolagen och vad det nu kan vara. Så är det en ekonomisk förening då det 

är många medlemmar som har en insats, ett insatt kapital så att säga. Det 

är liksom inget knepigt i det. Det ska vara ekonomisk nytta för medlem-

men, det är det som är grunden. Så ska man skapa ekonomisk nytta så 

måste man driva företaget på ett bra sätt.” berättar den före detta Vd:n. 

När respondenternas frågades om de anser att det faktum att Coop är kooperativt påverkar 

deras hastighet i att agera så ansåg varken butikschef 1 eller 2 att det påverkar till viss del. 

“Nej. Jag är inne på så små beslut här så det kan jag ta alltså utan att gå 

vidare uppåt. Är det större beslut måste jag gå till min chef. Då är det väl 

som hos dem andra antar jag.  Det kan säkert vara trögtänkt att få större 

förändringar i den här organisationen… Medlemmarna ska göra sin röst 

hörd i föreningsstämmorna. Så sätt kan det vara hämmande för stora beslut 

men för mig här nere så är det väl inte så stor påverkan av att jag är ägd av 

våra medlemmar” förklarar Butikschef 2  

Butikschef 2 känner att han har förmågan att agera snabbt i de delarna av butiken som han har 

friheten att påverka. När frågan ställdes om belöningssystemet skulle påverka medlemmarna 

svarade den före detta Vd:n att “Om butiken fungerar bättre så påverkar det medlemmarna på 

så sätt. Att de får en bättre butik. Men ekonomiskt påverkar det inte medlemmarna.” Perso-

nalchefen påpekade att demokratiska processer inte hämmade hans förmåga att driva igenom 

beslut som behandlade belöningssystemet. Detta på grund av att driftsbeslut inte går igenom 

demokratiska processer inom organisationen, dessa beslut tas direkt på ledningsnivå och be-

höver inte gå genom styrelsen. Områdeschefen anser att de kooperativa värderingarna har 

påverkat utformningen av belöningssystemet. Han förklarar även att förslaget till belöningssy-

stemet har utvecklats på ledningsnivå. 

4.4.7 Coopföretagare 

Butikscheferna tillfrågades angående Coopföretagare för att förstå hur de ser på risktagande. 

Dokumentation kring Coop Franchise (u.å) påvisar att Coopföretagare driver sitt eget aktiebo-

lag. Det täckningsbidrag som återstår efter att varorna är betalda delas med Coop. Delen som 
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Coopföretagaren får ska täcka personalkostnader, driftskostnader samt svinn. Butiken och 

dess varulager ägs av Coop som även står för kostnaderna för hyra, investeringar, bokföring, 

löneadministration, marknadsföring samt support (Coop Franchise, u.å).  

 

Butikschef 1 har funderat på att bli Coopföretagare men anser att han är lite för gammal och 

bör gjort det tidigare. Han vill inte heller arbeta mer än vad han gör idag. Han tycker att 

Coopföretagare är ett underbetyg till att Coop inte själva kan driva butiken. Butikschef 2 som 

även han är butikschef har också funderat på att bli Coopföretagare i Mörbylånga år 2007 

innan han började arbeta i Växjö.  

“Men här har det inte varit aktuellt om man säger så. Det är lite för mycket 

svinn på butiken och lite sådant som man inte kan påverka själv här fullt 

ut... Just nu skulle jag inte vara jätteintresserad av att vara franchisetagare 

i den här butiken.” förklarar Butikschef 2 om butiken i Dalbo.  

4.4.8 Vad respondenterna tror om förändringen 

Genom att tillfråga respondenterna vad de tror om förändringen kunde vi få en tydligare bild 

om vad som motiverade den samt deras uppfattning av den. Butikschef 1 tror att förändringen 

sker på grund av det existerat i flera år och anser att förändringar bör ske var femte eller sjätte 

år.  Detta på grund av att det finns en risk att människor anpassar sig till det. Då kan det sluta 

med att de som inte lyckats få belöning under några år kanske struntar i att sträva efter att nå 

målen. Den före detta Vd:n anser dessutom att ledningen gör rätt med att prova någonting nytt 

och menar att det är viktigt att inte hålla fast vid det gamla.  Butikschef 1 hoppas inte att belö-

ningen kommer att bli sämre eftersom han ser det som en drivkraft. Butikschefen 2 anser att 

det nuvarande belöningssystemet fungerar bra men tror att det går att förbättra eller förändra 

för att skapa en högre motivation.  Han anser även att det hade varit bra om förändringen hade 

inneburit ett större fokus på exempelvis checklistan från försäljning och liknande. “Då hade 

nog fler hade verkligen sett till att göra det. Att få det gjort. Det hade jag nog sett som en bra 

grej.” Han förklarade även sin oro kring om belöningssystemet skulle baseras på kundnöjdhet 

med nedanstående: 

”Det kan vara väldigt spännande men sen kan det vara väldigt farligt 

också. För det finns kunder man aldrig kan göra nöjda också oavsett vad 

man gör. Det beror på alltså hur man gör en sådan grej. Ta en kund, nej. 

Slå ut det på 100, ja. Så man får ett schysst snitt“ säger butikschef 2. 
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Ägarombud 2 som förklarat att hon har begränsad kunskap kring butikschefernas belönings-

system tror att ledningen vill belöna ordning och reda. Butikschef 2 förklarar vikten av att inte 

endast fokusera på ett kriterium utan det bör även vara kombinerat med resultat. 

“Jag kan få jättenöjda kunder men kan ruinera föreningen. För att få en 

nöjd kund är inte svårt: vi tar halva priset för dig! Det ska nog vara bägge 

delar så man inte tappar bort att vi ska tjäna pengar. Sedan är kunden väl-

digt viktig men då gäller det att hitta en vågskål. Så det ska nog vara båda 

delar. Det skulle nog vara vettigt.” säger butikschef 2. 

Butikschef 2 anser även att belöningssystemet bör baseras på butikens resultat, som det gör 

idag, snarare än hela Kf Götas resultat. Främst är det i hans butik som han kan påverka och 

anser att han inte ska leva på om andra gör ett bra eller dåligt arbete. Butikschef 2 anser även 

att det rimligaste är om belöningssystemet baseras på angelägenheter som han kan påverka. 

Ägarombud 1 spekulerar att förändringen sker för att belöningssystemet ska bli mer påtagligt 

så att det inte dröjer 14-15 månader innan butikschefen kan se ett resultat. Varken Butikschef 

3 eller den före detta Vd:n vill uttala sig om förändringen kommer att leda till någonting 

bättre eller sämre. Butikschef 3 påpekar att hon inte vet någonting om förändringen förutom 

att den är under utvärdering och inte kan förstå varför det sker en förändring. Den före detta 

Vd:n tror däremot att ledningen har goda anledningar och att en anledning bakom det kan vara 

att det nuvarande belöningssystemet inte gav några förändringar i beteendet tillräckligt 

snabbt. 

4.5 Motiven till förändringen  

För att undersöka vilka motiv som kan ligga till grund för förändringen av belöningssystemet 

tillfrågades främst personalchefen då han är den person som har det största ansvaret för ut-

formningen. Avsnittet har delats upp i de motiv som var mest avgörande.  

4.5.1 Förändra beteende  

Personalchefen anser att rutinerna som Kf Göta vill införa kommer att innebära en belastning 

för butikscheferna eftersom det är någonting utöver den dagliga driften och bör därför belö-

nas. Vissa butikschefer är inte alls intresserade av att sköta den administrativa biten. Det blir 

lätt att butikscheferna hamnar mycket ute i den dagliga driften och inte hinner fokusera på de 

administrativa frågorna som är centrala förklarar Personalchefen. Han anser att en duktig bu-



39 

 

tikschef arbetar med processer som involverar hela personalgruppen men att det blir svårt då 

de inte är administratörer eller akademiker.  

”De flesta butikscheferna har börjat sin bana när de var 13-14 år med att 

samla in kundvagnar på parkeringen sen fick de vara mopedbud. Så små-

ningom blev de säljare och sedan har de avancerat gradvis och de kan bu-

tiksdrift” förklarade Personalchefen.  

Han fortsätter med att berätta att de nu ska få dem att ta tag i administrationen kring butiks-

driften också. Vissa av butikscheferna måste tvingas att fokusera på detta då det finns ett mot-

stånd men Personalchefen är övertygad om att dessa rutiner säkerställer en effektiv butiks-

drift och att Kf Göta måste motivera butikscheferna till att följa dessa rutiner och scheman. 

Detta är för att butiken ska fungera även då butikschefen inte är på plats. Han anser att butiks-

cheferna klarar av att sköta en butik i vardagen, men för att ta det ytterligare en nivå så behövs 

belöningssystem. Butikschef 2 förklarar att det finns mycket olika uppgifter att fokusera på 

som butikschef. Han försöker att arbeta med det administrativa samtidigt som han tar kunder 

och samtal.  Till sin hjälp har han en säljledare som tar mycket av den administrativa belast-

ningen. “Vi har delat upp det lite. När hon är här tar hon mycket kassaredovisning och lite 

sådant så jag får vara med lite mer ute på golvet för det tycker jag är det roligaste om man 

säger så.” säger butikschef 2. Områdeschefen förklarar vikten av att anpassa belöningssyste-

met efter verksamheten och tidens gång. Han ansåg även att det största motivet bakom föränd-

ringen var att det tidigare belöningssystemet inte gav de full effekt på förändringar av bete-

ende. 

4.5.2 Information 

Personalchefen menade att en ytterligare faktor som motiverade förändringen av belöningssy-

stemet var att butikscheferna i nuläget först får reda på om de skulle få en bonus först efter ett 

år och tre månader. Personalchefen anser att det inte är möjligt att göra reflektioner så långt 

efter på vad det var som utfördes bra eller inte. Butikschef 1 tror att systemet skulle fungera 

bättre om de fick avstämningar mer kontinuerlig, dock ska det vara vid enstaka tillfällen samt 

smidig information.  

Butikschef 2 tycker också att det är svårt att veta hur butiken ligger till och tror att det hade 

höjt motivationen om informationen nått ut tidigare. “Hade det funnits möjlighet så hade det 

nog varit bättre med kvartalsavstämningar eller någonting”. Butikschef 3 påpekar att hon inte 

tänker på belöningssystemet under årets gång men delvis när året börjar ta sitt slut. Hon me-
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nar att belöningssystemet bör betalas ut endast en gång om året men att uppdateringar kring 

hur butiken ligger till under årets gång skulle uppskattas.  Ägarombud 1 har alltid ifrågasatt 

att belöningen delas ut en gång per år eftersom den ekonomiska stimulansen kommer långt 

efter den utförda ansträngningen. Butikschef 1 förklarar att han tror det är viktigt för motivat-

ionen att visa vad man vill och via information visa hur butiken ligger till i förhållande till 

belöningssystemet. 

“Det ska betalas ut vid ett tillfälle, inte vid flera för det måste bli något. 

Får folk 500 kronor, ointressant. Får de några tusen, ja då börjar det likna 

någonting. En gång om året, det är helt rätt.” berättar butikschef 1 om ut-

betalningen av resultatlönen. 

4.5.3 Yttre faktorer 

Det som motiverade personalchefen mest till att göra en förändring av belöningssystemet var 

att det var för många externa faktorer som kunde påverka om butiken gick med positivt resul-

tat eller ej. Han menar att detta exempelvis skulle kunna vara att vägverket bestämmer sig för 

att bygga om vägen utanför en butik eller att en konkurrent etablerar sig i området. Även av-

skrivningar och hyra är sådant som kan påverka om en resultatlön kommer att delas ut eller ej. 

Detta är något som butikscheferna inte kan råda över och han menar att de inte ska bli av med 

hela sin belöning på grund av externa faktorer utan att de bör bli belönade för att faktiskt ha 

gjort ett bra jobb istället.  “Du kan jobba väldigt bra och vara väldigt duktig och man kan ändå 

inte lyckas nå ett resultat på grund av yttre omständigheter” säger Ägarombud 1. ”Vi ville 

belöna ett beteende som leder fram till ett bra resultat snarare än belöna ett bra resultat” säger 

personalchefen. Områdeschefen påpekar även att de yttre faktorerna var en stor bidragande 

faktor till förändringen.  

”Baseras det bara på resultat så speglas det inte rättvist. Du kan skapa ett 

bra resultat men ha ett felaktigt beteende… Yttre faktorer kan göra att du 

skapar ett bra resultat men med rätt beteende kunde gjort att du skapat ett 

ännu bättre resultat om beteendena hade varit rätt, så det är det vi vill 

uppnå ” säger områdeschefen. 

Butikschef 2 påpekar att processplanen och checklistan för försäljning är bra för att både 

skapa en bättre butik, men även för att få ett bättre resultat. Den före detta Vd:n anser att det 
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finns butiker som har besvärliga situationer som aldrig kommer upp i bonusen även om de 

gjort ett bra jobb.  

“Det blir inte alltid riktigt rättvist. Säg den som har sin butik i sämsta kvarteret i Växjö, han 

har mer svinn för det stjäls mer. Man kan tyvärr inte ta hänsyn till det” säger butikschef 1. 

Butikschef 2 påpekar även de yttre faktorerna och förklarar att en relativt stor butik med hög 

omsättning och har en lite större chans att få en belöning än en butik med låg omsättning som 

därför kanske måste anstränga sig dubbelt så mycket. Han anser att belöningssystemet bli 

orättvist under ett år eftersom yttre faktorer kan påverka.  

“Här åkte vi själva åkte på det förr förra året när det stängde en bank som 

var granne och de stängde av en avfart in till vägen. Då tappade vi 15 pro-

cent i omsättning på sådana yttre omständigheter.” förklarar butikschef 2.  

På lång sikt anser han däremot att belöningssystemet är rättvist eftersom han får vara med och 

påverka budgeteringen och kan sedan anpassa sig till förutsättningarna.  “Det tycker jag väl är 

så rättvist som det kan vara” säger butikschef 3 om det nuvarande belöningssystemet. Butiks-

chef 1 tycker att belöningssystemet är relativt rättvist och att grundtanken förmodligen var 

god men han tror att det inte går att utforma ett belöningssystem som är perfekt rättvist. Även 

personalchefen förklarade att det är få marginaler i detaljhandeln och att yttre faktorer påver-

kar butikens resultat.  Den före detta Vd:n  menar att det inte handlar om att öka rättvisefak-

torn när man inför belöningssystem och detta inte ska beaktas vid utformningen. Personalche-

fen påpekar att rättvisefaktorn inte är någonting som lett till förändringen av belöningssyste-

met. Han anser att rättvisa inte är någonting objektivt. Men samtidigt menar han att det finns 

jätteduktiga butikschefer som inte får någon bonus på grund av olika omständigheter och läge. 

Han påpekar istället vikten av att belöna beteenden som ledningen vill framkalla för att få en 

bra och effektiv butik vilket i slutändan skapar högre omsättning. 

4.6 Det nya belöningssystemet 

För att skapa en ökad förståelse för motiven till förändringen tillfrågades personalchefen och 

områdeschefen hur det nya belöningssystemet kommer att se ut. Det nya belöningssystemet 

utformas av personalchefen och områdescheferna vilket slutligen kommer att godkännas eller 

förkastas av Vd:n. Idéerna har även diskuterats med ekonomichefen. 2013 tillsattes en ny Vd, 

dock påpekar personalchefen att detta inte har påverkat förändringen av belöningssystemet 

eftersom utvecklingen diskuterades redan under den före detta Vd:ns tid. Belöningssystemet 

är inte färdigt än utan är i utformningsfasen och kan därför inte beskrivas utförligt, men 
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grundtanken med det nya belöningssystemet är att det ska styra beteendet i butik som perso-

nalchefen tror leder till ett bra resultat. Dels för att han tror att det kan leda till en mer välskött 

och omtyckt butik. 

4.6.1 Fyra kriterier  

Personalchefen förklarade att det nya belöningssystemet förmodligen kommer att grunda sig 

på fyra kriterier som utgör lika stor procentuell del av bonusen. Resultat, kundnöjdhet, check-

lista från försäljning samt processplan. 

Figur 5: Det nya belöningssystemet i en förenklad modell. 

För att butikschefen ska kunna ta del av resultatlönen måste de, likt det nuvarande belönings-

systemet, ha två årliga medarbetarsamtal samt upprätthålla ett aktivt arbete med butikens 

handlingsplan enligt det dokument som behandlar det nya belöningssystemet som personal-

chefen delade med sig av. Butikschef 1 bekräftar denna information och tillägger att han tyck-

er att det är ett bra krav och att de är viktiga att genomföra. Dokumentationen Belöningssy-

stem för butikschefer och anställda – tankar (u.å) bekräftar även resultatlönens uppdelning 
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och kriterier.  

 

Resultat jämfört med budget innebär att butikschefen måste uppnå det budgeterade resultatet 

för att erhålla 25 procent av resultatlönen förklarar personalchefen. 

 

Kundnöjdhet kommer att baseras på ett nöjdkundindex. Personalchefen förklarar att denna 

köps in från Coop i Stockholm vilket mäter hur kunderna uppfattar bemötandet och butiken i 

helhet. Organisationen samlar in mail från sina medlemmar och skickar sedan ut en enkät till 

de kunder som varit mest aktiva i respektive butik. En nivå kommer sedan bestämmas för vad 

som är rikssnittet och om butiken sedan ligger på snittet eller över så kvalificerar butikschefen 

sig för ytterligare 25 procent av resultatlönen. Problematiken kring dessa index är att det inte 

är alla butiker som har ett tillräckligt stort urval av kunder som svarar på enkäten. Personal-

chefen fortsätter att förklara att nästan alla butiker kan få ett sådant index med undantag för 

några små butiker. Hur hanteringen ska ske av de butiker som inte lyckats få ett index har inte 

bestämts ännu. Personalchefen har dock en idé om att ta bort denna faktor i dessa fall och 

räkna bonusen utifrån 33 procent på resterande tre kriterier istället. Områdeschefen påpekar 

att kundbemötande är ett oerhört viktigt kriterium eftersom butikscheferna sätter prägeln för 

bemötande i butiken och är ett starkt konkurrensmedel. 

 

Checklistan från försäljning består av ett antal punkter som finns till för att maximera intäkter 

från försäljning. Personalchefen förklarar att butikschefen ska uppfylla samtliga punkter på 

denna lista för att få ta del av ytterligare 25 procent av resultatlönen. En av punkterna på listan 

som är en utav de viktigaste enligt personalchefen är att revidera och skriva ut följesedlar dag-

ligen vilket är görs för att minska svinn. Om en av punkterna inte är uppfyllda så kommer 

butikschefen få en reducerad del av de 25 procenten som denne skulle få om alla punkter 

skulle vara uppfyllda. Dock behöver butikschefen uppfylla minst hälften av punkterna på lis-

tan för att få ta del av bonusen i huvudtaget.  

 

Processplanen är det sista kriteriet och syftar till att skapa en effektiv butiksdrift. Personal-

chefen förklarar att denna utförs genom att butikscheferna ska fylla i och ansvara för ett 

”planogram” vilket är en tavla som ska sitta i alla butiker med information om försäljning som 

är ganska hårt styrd. Exempelvis beskriver detta hur butiken ska plocka in varorna på hyllan 

på bästa sätt eller hur många sektioner det ska finnas av varje vara. Det kan även innebära att 

ha ett fungerande rutinschema som beskriver vad butikschefen och dennes personal ska verk-
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ställa under en dag förklarar Personalchefen. Butikschef 2 berättar att processplanen och för-

säljningschecklistan är viktiga för att butiken ska bli bättre hela tiden. Dels för att minska 

svinn och dels vara ett hjälpmedel för att veta vad som ska utföras.  

 

Personalchefen menar att både försäljningschecklistan och processplanen är någonting som 

butikscheferna redan idag arbetar med och har en väl inarbetad rutin kring dessa, den enda 

skillnaden är att det inte är knutet till belöningssystemet. Han menar även att han vet att dessa 

ökar effektiviteten och garanterar att butiken sköts på ett bra sätt då de uppfylls.  

4.6.2 Information 

Ett problem med det nuvarande belöningssystemet var att butikscheferna får reda på om de 

skulle få en bonus först efter ett år och tre månader enligt personalchefen. Han fortsätter be-

rätta att detta kommer att åtgärdas i det nya systemet genom att ge butikscheferna en uppfölj-

ning varje månad som visar hur de ligger till i sina förutsättningar att få bonus. Områdesche-

ferna är de som är mest involverade i butikschefernas arbete berättar områdeschefen. Perso-

nalchefen bekräftar även detta och förklarar att de besöker butikerna varannan vecka och går 

då noggrant igenom butikschefens arbete. Områdeschefen förklarar att områdescheferna har 

en hög besöksfrekvens hos butikscheferna vilket resulterar i att han känner att han har en god 

övervakning över deras arbete. Personalchefen känner att företagsledningen har en relativt 

god övervakning av butikschefernas arbete. Butikschef 2 och ägarombud 1 anser att det är 

mycket mer styrt idag än det tidigare har varit. Nöjdkundindexrapporten kommer dock sanno-

likt endast ske vid ett tillfälle då mätningarna inte tar plats under endast en period berättar 

personalchefen. 

4.6.3 Icke-finansiella belöningar 

Inga icke-finansiella belöningar har diskuterats ännu kring det nya belöningssystemet. Men 

personalchefen påpekar vikten av positiv feedback och funderar även på att införa resor.  Han 

förklarar även att tio i topp listorna kring exempelvis mest ekologiska sålda varor kommer att 

finnas kvar i det nya belöningssystemet på grund av att de appilerar till butikschefernas täv-

lingsinstinkt. Ägarombud 1 förklarar att han saknar utbildningar som en del av belöningssy-

stemet. Personalchefen menar dock att utbildningar kommer ges ut, men inte som en belöning 

eftersom han tycker att utbildning ska ges för att verksamheten eller butikschefen behöver det. 
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4.6.4 Medlemmar 

Vid utformningen av det nya belöningssystemet togs ingen hänsyn till att Kf Göta är ett koo-

perativt företag. Personalchefen menar till och med att medlemmarna inte vet att organisat-

ionen arbetar med resultatlön. Dock tror han att då butiksmedarbetarna blir mer måna om ett 

gott kundbemötande kan detta skapa välskötta butiker, vilket kan leda till att mer medlemmar 

handlar hos dem detta i sin tur kan skapa ett högre resultat för Kf Göta. Han tror även att det 

kan leda till att kunderna tycker att det är trevligt att handla i butikerna. 

4.6.5 Andra skillnader 

Personalchefen fortsätter att förklara att han tror att det bör och kommer finnas ett tak på bu-

tikschefernas belöningssystem eftersom han tror att de ändå drivs.  Han påpekar även att be-

löningssystemet inte är helt färdigställt och att de ska utföra en simulering och sedan testa det 

ute i butikerna för att se hur det fungerar. Personalchefen är orolig för att rätt kriterier inte 

valts, hur belöningssystemet kommer att slå, hur det kommer uppfattas samt om det kommer 

ses som rättvist. Ägarombud 1 anser att det är bra om belöningen inte endast bedöms på resul-

tat utan även efter andra faktorer.  

 

En ytterligare skillnad är att resultatet kommer att baseras på Kf Götas resultat istället för 

varje butiks enskilda resultat som det baseras på i nuläget. Detta innebär att om en butikschef 

inte får belöning så kommer de andra få mer. Personalchefen tror inte att detta kommer skapa 

en konkurrens mellan butikscheferna för de vill att resultatet ska bli så högt som möjligt för 

hela organisationen. Han menar att det istället blir ett gemensamt intresse för alla butiksche-

fer. Detta innebär att även om butiken inte gjort ett positivt resultat så kommer butikschefen 

ändå ha möjlighet att få en bonus då resultatet endast består av 25 procent av bonusen förkla-

rar personalchefen. 

4.7 Sammanfattning 

Det nuvarande belöningssystemet beräknas endast på resultat och för att butikscheferna ska 

kunna ta del av belöningen ska medarbetarsamtal samt ett aktivt arbete med handlingsplanen 

utföras. I dagsläget finns det tio-i-topp listor inom olika områden där butikschefen endast får 

ett erkännande men ingen konkret kompensation. Respondenterna hade skilda åsikter kring 

vad medlemmarnas främsta intressen var, dock ansåg hälften att det var en bra butik. Majori-

teten av de tillfrågande ställde sig positiva till belöningssystem och flera av respondenterna 

ansåg att det är viktigt att ha ett tak. Ledningen anser att ett belöningssystem som utgår från 

rätt kriterier tillför effektivitet. Det finns en franchiseform som benämns som Coopföretagare, 
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vilket samtliga butikschefer har avstått från av olika anledningar. De största motiven bakom 

förändringen var att förändra beteende, mer kontinuerlig information samt att yttre faktorer 

inte skulle påverka butikschefernas belöning. Det nya belöningssystemet kommer att vara mer 

påtagligt och utgå från fyra olika kriterier: resultat jämförelse med budget, kundnöjdhet, 

checklista från försäljning samt processplan för att skapa en effektiv butiksdrift. Belöningssy-

stemet kommer att baseras på hela Kf Götas resultat istället för butikens enskilda resultat.  Det 

kommer inte innefatta några ytterligare icke-finansiella belöningar. Det fanns dessutom me-

ningsskiljaktigheter om det faktum att Kf Göta är kooperativt har påverkat utformningen.  



47 

 

5. Analys 

I detta kapitel analysera den empiriska datainsamlingen samt den teoretiska referensramen 

för att skapa en förståelse för problemformuleringen. Kapitlet inleds med principal-

agentteorin som följs av kooperativteori och slutligen teorier kring belöningssystem. 

5.1 Principal-agentteorin 

För att förklara studiens problemformulering har det empiriska materialet analyserats med 

relevant teori. Dess likheter och olikheter ska ge en tydligare bild hur ett belöningssystem är 

utformat samt vad som motiverar dess förändring. Några av principal-agentteorins påståenden 

stämde i vissa hänseenden överrens med den insamlade empirin. Principal-agentrelationen 

som främst studeras är den mellan ledning och butikschefer. 

5.1.1 Risk  

Eisenhardts (1989) förklarar att principal-agentteorins fokus är att finna det mest lämpliga 

kontraktet mellan parterna. Hennes idéer om vilket kontrakt som är lämpligast mellan parterna 

har analyserats i relation till den insamlade empirin för att undersöka hur belöningssystem är 

utformade till butikschefer i kooperativa dagligvaruhandelsföretag. Eisenhardt (1989) förkla-

rar vikten av kompromissen i risköverföring och menar att ju förmögnare en agent är desto 

mer risk är denne villig att ta och detta gör resultatbaserade kontrakt mer attraktiva. Men då 

agenten har en stark motvilja till risktagande bör beteendebaserade kontrakt utformas. Sap-

pington (1991) förklarar att principal-agent problem kan lösas genom att erbjuda agenten ett 

franchise kontrakt. Han påpekar även att ett franchisekontrakt överför mycket av risken till 

agenten samt ger en större del av överskottet till denne (Sappington, 1991). Butikscheferna 

kan göra ett val mellan dessa kontrakt då de har möjligheten att antingen ta en större risk ge-

nom att bli Coopföretagare eller en mindre risk genom att låta butiken fortsätta vara driven av 

Kf Göta. Coopföretagande innebär att butikscheferna driver sin butik genom franchising och 

på så sätt har en större riskbenägenhet men kan även få mer belöning för sin möda om det går 

bra för butiken. Dock äger inte Coopföretagare butiken vilket innebär att risken blir mindre. 

Samtliga butikschefer som intervjuats har valt att inte bli Coopföretagare vilket innebär att de 

inte är villiga att ta den risk det medför. Enligt Eisenhardt (1989) så bör agenter som inte är 

villiga att ta risk ha ett kontrakt som är beteendebaserat vilket innebär att kontraktet till största 

del ska bestå av lön. Detta i motsatsvis till det resultatbaserade kontraktet vilket innefattar till 

största delen provision (Eisenhardt, 1989). På så vis är det ett beteendebaserat kontrakt som 
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butikscheferna inom Kf Göta har då deras huvudsakliga kompensation består av just lön och 

en liten del består av belöning. Butikschef 1 ville inte gå upp mer i tid och ansåg sig vara för 

gammal, dessutom höll han med personalchefen om att det viktigaste är att ge ut en bra fast 

lön. Butikschef 2 har tidigare funderat på franchising men anser att i den butik han är verksam 

i påverkas av för mycket yttre omständigheter.  Han ger ett exempel på detta då en bank och 

en avfart in till vägen stängde vilket resulterade i en förlust på 15 procent av omsättningen på 

grund av yttre faktorer. Även personalchefen förklarade att det är små marginaler i detaljhan-

deln och att yttre faktorer påverkar butikens resultat. Eisenhardt (1989) påpekar att om resul-

tatet är osäkert bör ett beteendebaserat kontrakt utformas (Eisenhardt, 1989). Det innebär att 

beteendebaserade kontrakt är mer lämpliga när agenten är motvillig till risk samt när resultatet 

är osäkert då både empirin samt teorin styrker detta. Det nya belöningssystemet kommer bestå 

av ungefär en likvärdig procentuell andel av butikschefernas kompensation. Det kommer 

alltså att fortsätta att vara ett beteendebaserat kontrakt till butikscheferna om de inte väljer att 

bli Coopföretagare då kontraktet blir resultatbaserat. 

5.1.2 Adverse selection och moral hazard 

Det finns olikheter i teorin och empirin beträffande Eisenhardts (1989) adverse selection som 

inte verkar existera i hög utsträckning inom Kf Göta. Detta påstående är grundat på att flera 

av butikscheferna har arbetat i flera led inom organisationen innan de erhållit positionen som 

butikschef. Ledningen är alltså väl medveten om butikschefernas styrkor och svagheter och 

därav minimeras problemet adverse selection. De är i regel inte duktiga administratörer men 

har däremot goda kunskaper kring den dagliga driften. Dock tenderar butikscheferna att foku-

sera på den dagliga driften istället för det administrativa, vilket ledningen vill att butiksche-

ferna ska prioritera i högre utsträckning. Detta är ett problem som Eisenhardt (1989) benäm-

ner som moral hazard.  Hon förklarar att när dessa problem uppstår i en organisation har prin-

cipalen två val, antingen att upprätta informationssystem eller motivera agenten till att bete 

sig efter principalens preferenser. Vidare menar hon att ett beteendebaserat kontrakt ska ut-

formas när informationssystem upprättas och ett resultatbaserat när principalen ska motivera 

agenten att bete sig efter dennes preferenser (Eisenhardt, 1989). Kf Göta har dock i det nuva-

rande samt det nya belöningssystemet ett beteendebaserat kontrakt men ändå beaktat bägge 

dessa tillvägagångsätten. Genom informationssystem så som processplaner, checklista och 

nöjdkundindex kan ledningen övervaka butikschefernas beteende. Processplanen och check-

listan har tillämpats i organisationen en längre tid och personalchefen anser att han en relativt 

god överblick hur butikscheferna sköter sitt arbete. Nöjdkundindex har Kf Götas ledning där-
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emot valt att investera i för att även kunna övervaka butikschefernas kundbemötande. Led-

ningen i Kf Göta har även valt att motivera butikscheferna att arbeta efter deras preferenser. 

Dock inte via ett mer resultatbaserat kontrakt utan istället genom att omfördela butikschefer-

nas ansträngningar från den dagliga driften till det administrativa. Ledningen kommer belöna 

detta beteende och således försöka få butikscheferna att arbeta efter deras preferenser. Davis 

et al. (1997) menar att om agenten får kompensation för väl genomförda och slutförda mål 

som principalen satt upp kommer denne bli mer motiverad att agera efter principalens intres-

sen (Davis et al., 1997). Detta tyder på att en organisation inte behöver välja det ena eller det 

andra tillvägagångsättet vid utformning av belöningssystem utan kan likväl kombinera. Dock 

bör ledningen vara medveten om vilket situation organisationen befinner sig i vid valet av 

tillvägagångssätt. Ledningen har även kopplat kundnöjdhet till belöningssystemet för att mo-

tivera butikscheferna att ha ett gott kundbemötande. Borgen (2004) menar att det är väldigt 

kostsamt eller rent av omöjligt att övervaka moral hazard.  

 

5.1.3 Övervakning 

Principalen inte har kunskap om agenten har ansträngts sig till det yttersta (Sappington, 1991). 

Dock tillämpas processplanen och checklista i relativt hög utsträckning och kommer att göra 

det desto mer när det nya belöningssystemet sätts i bruk. Uppgifterna är relativt styrda och 

kan således betraktas som väl programmerade. Genom processplanen och checklistan kan 

ledningen evaluera samt observera butikschefernas arbete. Eisenhardt (1989) menar att ju mer 

programmerad uppgiften är desto lämpligare är beteendebaserade kontrakt (Eisenhardt, 1989). 

Många av butikscheferna har arbetat i kooperationen i flera led och således har de en lång 

relation till ledningen. Personalchefen och områdeschefen anser även att de har en god över-

vakning över butikschefernas verksamhet då områdescheferna besöker butikerna varannan 

vecka. Eisenhardt (1989) menar att informationsasymmetri inte uppstår i samma utsträckning 

i långvaria relationer och det bör i dessa skeden tillämpa beteendebaserade kontrakt. Ei-

senhardts (1989) kontrakts förslag beroende på situation har vi under den empiriska in-

samlingen upptäckt stämmer väl överens med den verklighet vi undersökte. Dock finns det 

uppgifter som ledningen har svårare att övervaka som exempelvis kundbemötande och kom-

mer endast att kunna evalueras en gång om året. 
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5.1.4 KF Götas belöningssystem ur ett agentteoretiskt perspektiv 

Det finns en motvilja till risktagande hos butikscheferna inom Kf Göta och detta är en faktor 

som påvisar vikten av att använda Eisenhardts (1989) beteendebaserade kontrakt. Även fak-

tumet att resultatet inom dagligvaruhandeln är osäker är en bidragande faktor till att använda 

detta kontrakt. Kf Göta har valt att lönen ska utgöra den största delen av butikschefernas 

kompensation vilket tyder på att de använder sig av beteendebaserade kontrakt. Adverse se-

lection verkade inte vara ett utbrett problem inom Kf Göta då ledningen är medvetna om bu-

tikschefernas tidigare preferenser och kunskaper. Moral hazard verkar däremot existera i fö-

retaget då butikscheferna tenderar att fokusera på andra uppgifter än ledningen prioriterar. 

Ledningens övervakning genom mer programmerade uppgifter är även ett tecken på att bete-

endebaserade kontrakt är mer lämpliga. Nedan analyseras även om faktumet att Kf Göta är en 

kooperativ organisation har en relation till belöningssystemets utformning. Dock bör det note-

ras att principal-agentteorin inte används på relationen mellan medlemmar och ledning.  

5.2  Kooperativa organisationer och belöningssystem 

Kf Göta är en kooperativ organisation och i detta avsnitt kommer medlemskontrollen, demo-

kratiska processerna samt de kooperativa värderingarna analyseras. Detta analyseras för att 

förstå hur ledningen tar beslut angående belöningssystem i en kooperativ organisation och 

således hur dessa faktorer påverkar belöningssystemet. 

5.2.1  Medlemskontroll 

Ägarombud 2 förklarar att ungefär 50-70 medlemmar av ungefär 1000 befinner sig på di-

striktsstämman. Ägarombud 1 påstår att det är ungefär 1 % som är aktiva i hans distrikt. Per-

sonalchefen förklarar att det finns 220 000 medlemmar i Kf Göta. Här görs iakttagelsen att 

medlemmarna inom Kf Göta är inaktiva samt att medlemsmassan är stor. Igan och Pinero 

(2012) menar att mindre investerare anses vara mindre rationella än stora investerare (Igan & 

Pinero, 2012). Bägge ägarombuden ansåg att majoriteten av medlemmarna inte var insatta i 

belöningssystemet. Österberg och Nilsson (2009) anser att synpunkterna som medlemmarna i 

ett kooperativ förmedlar till ledningen ofta bygger på ofullständig kunskap. De förklarar även 

att när medlemmarna förmedlar synpunkter som bygger på ofullständig kunskap kan leda till 

minskad medlemskontroll (Österberg & Nilsson, 2009). Munker (2000 i Davis 2001) framför 

kritik beträffande medlemskontrollen som styrningsverktyg då han anser att det är ineffektivt. 

Inom Kf Göta så fungerar inte medlemskontrollen perfekt då det endast är en liten del av 

medlemskåren som faktiskt är aktiva.  
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Små aktieägare övervakar inte företagets verksamhet i lika stor utsträckning som en stor ak-

tieägare gör. Risken med att sakna en stor aktieägare är att det kan leda till att ingen övervakar 

företaget (Bertrand & Mullainathan, 2001). Detta går att kopplas till Kf Götas medlemmar då 

de är många och små och har inte ett lika stort intresse i att övervaka företaget vilket majorite-

ten av respondenterna bekräftade. Kf Göta har således ingen stor ägare som övervakar företa-

get. Dunn (1988) i Österberg och Nilsson (2009) och Novkovic (2008) menar att kooperativa 

företag kontrolleras av medlemmarna formellt sett (Dunn, 1988 i Österberg & Nilsson 2009; 

Novkovic, 2008). I Kf Göta finns det ingen stark medlemskontroll och ägarombud1 förklarar 

att kontrollen sker av styrelsen. Gray och Duffey (1996) i Österberg och Nilsson (2009) me-

nar att medlemmar bör vara involverade i företagskontrollen via utvalda medlemsrepresentan-

ter som har som viktigaste roll att välja styrelseledamöter (Gray & Duffey, 1996 i Österberg 

& Nilsson (2009). Medlemmarna i Kf Göta har möjlighet att påverka företaget i viss mån via 

ägarombud. Dock är det få medlemmar som är aktiva vid val av ägarombud förklarar bägge 

ägarombuden. Davis (2001) förklarar att det krävs ett utbildat och involverat medlemskap 

som utser en styrelse (Davis, 2001). Inom Kf Göta finns det få aktiva medlemmar och deras 

kunskap om kooperationen är tvetydig. Vi har nu förstått att medlemskontrollen inte är hög i 

Kf Göta då medlemskapet är passivt och saknar kunskap. Detta innebär att faktumet att orga-

nisationen är kooperativt har påverkat belöningssystemet indirekt eftersom det finns en brist i 

medlemskontrollen. Österberg och Nilsson (2009) menar att stora och professionella koopera-

tiv tenderar att hota medlemskontrollen. Detta kan även vara en anledning till varför med-

lemskontrollen är svag då Kf Göta är en stor och professionell organisation.  

5.2.2 Demokratiska processer 

Novkovic (2008) beskriver kooperativ som demokratiska organisationer (Novkovic, 2008). 

Att Kf Göta är en demokratisk organisation stämmer då alla har rätt att rösta, dock väljer ma-

joriteten av medlemmarna att inte göra det. Davis (2001) har kritiserat den demokratiska 

strukturen i kooperativ eftersom han anser att god styrning i kooperativ är en fråga om led-

ningskultur snarare än demokratisk struktur (Davis, 2001). Den demokratiska processen är 

inte många medlemmar intresserade av då de inte är aktiva.  I stora beslut är det ledningen 

som främst har förmågan att fatta beslut, inte medlemmarna, även om viss hänsyn tas om det 

är många medlemmar som påpekar samma sak. Dock har en enskild medlem svårt att påverka 

och det är i stora drag ledningen som påverkar många beslut. Inom Kf Göta beror organisat-

ionens styrning snarare på ledningskultur än den demokratiska strukturen. Detta beror på att 

det är ledningen som är beslutsfattare och alla beslut tas inte genom demokratiska processer. 
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Det beror även på att medlemmarna har begränsad påverkan på ledningens beslut. Davis 

(2001) påpekar att kooperativa organisationers förmåga att agera snabbt kan hämmas av ex-

empelvis demokratiska processer (Davis, 2001). Detta är inget som butikscheferna märkt av 

på den nivån som de arbetar. Butikschef 2 anser däremot att större förändringar tar längre tid 

inom Coop än andra organisationer eftersom medlemmarna ska göra sin röst hörd. Personal-

chefen och områdeschefen menar dock att demokratiska processer inte hämmar deras förmåga 

att agera och driva igenom beslut då de endast tas på ledningsnivå. Exempelvis frågan om 

belöningssystemet och dess förändring beslutades inte via demokratiska processer utan endast 

genom ledningsgruppen. Personalchefen menade att belöningssystemets utformning inte har 

påverkats av det faktum att organisationen är kooperativ utan snarare för att det är bra för bu-

tikerna. Dock bör det noteras att demokratiska processer har påverkat belöningssystemet till 

viss mån då det är genom dessa som ledningen valts ut. 

5.2.3 Värderingar 

Butikschef 2 menar att organisationen strävar efter att arbeta mot värderingarna och att han 

influeras av dem i sina dagliga beslut. Områdeschefen påpekar även att de kooperativa värde-

ringarna har påverkat utformningen av belöningssystemet. Novkovic (2008) förklarar att koo-

perativa organisationer förlitar sig på kooperativa värderingar och principer. Davis (2001) 

påstår även att människor som identifierar sig med de kooperativa värderingarna och syften 

vill vara mer engagerade (Davis, 2001). Butikschef 1 bekräftade detta och berättade att de 

som är medlemmar för ideologiska skäl är mer aktiva. Dock berättar han även att dessa med-

lemmar blir alltmer sällsynta och att allt fler tenderar att endast se sitt medlemskap som en 

tillgång till utdelning samt rabatter. Genom denna analys av kooperativ har vi insett att deras 

värderingar genomsyrar medarbetarna i relativt hög utsträckning och således även belönings-

systemet. Vi har även erhållit en insikt i varför det är få engagerade medlemmar. 

5.2.4 Belöningssystem inom kooperativ 

Medlemskontrollen inom Kf Göta är svag och det är få aktiva medlemmar inom organisation-

en och det finns ingen stor ägare som kontrollerar företaget. Att organisationen är kooperativ 

har således påverkat belöningssystemet indirekt. Det skedde inga demokratiska processer då 

ledningen valde att förändra belöningssystemet utan det var ett beslut som ledningen tog på 

egen hand. Dock har de demokratiska processerna påverkat utformningen och förändringen av 

belöningssystemet till begränsad mån eftersom medlemmarna röstar fram ägarombud som i 

sin tur röstar fram en styrelse som sedan väljer ut en ledning. De kooperativa värderingarna 

har påverkat belöningssystemet eftersom medarbetarna influeras av dem i de dagliga besluten.  
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5.3  Belöningssystem 

Avsnittet Belöningssystem har delats upp i fyra delavsnitt. Beslutsrelaterade incitamentspro-

blem finns med för att skapa en förståelse för problematiken som finns kring belöningssystem 

i kooperativ. Detta följs av Förändringar för att ge läsaren en förståelse för varför förändringar 

sker samt vad som motiverar dem. Det tredje avsnittet är Motivation som finns för att demon-

strera vad som motiverar samt för att erhålla en insikt i belöningssystems utformning. Det 

sista delavsnittet är Risker med belöningssystem vilket belyser de risker ett belöningssystem 

kan medföra och hur de är relaterade till Kf Göta. 

 

Belöningssystem är välbehövliga för att chefer ska fokusera på organisationens värdeökning 

snarare än på att minimera felsteg (Cäker et al., 2013). Kf Göta har i det nuvarande systemet 

valt att fokusera på värdeökning i hela organisationen då belöningssystemet endast baseras på 

butikens resultat. Det nya belöningssystemet fokuserar i hög grad på att minimera felsteg, inte 

på att stimulera förbättringsförslag och kreativitet då häften av belöningen baseras på hur väl 

butikscheferna arbetet med processplanen och checklistan. 

5.3.1 beslutsrelaterade incitamentsproblem 

Borgens (2004) beslutsrelaterade incitamentsproblem: övervakningsproblem, uppföljnings-

problem samt beslutsproblem som är typiska för kooperativa organisationer föreligger inom 

Kf Göta. Borgen (2004) menar att övervakning är viktigt i kooperativ som har en komplex 

verksamhet (Borgen, 2004). Övervakningsproblem finns i Kf Göta dels eftersom det är led-

ningen som är beslutsfattarna och dels för att medlemmarna inte har någon god övervakning 

över ledningen, vilket har konstaterats ovan. Borgen (2004) menar även att det finns en risk 

med detta då ledningen inte tar beslut som är till medlemmarnas fördel (Borgen, 2004). Dock 

menar personalchefen att förändringen av belöningssystemet sker för att effektivisera butiken. 

Hälften av respondenterna menade även att medlemmarnas intresse var just en bra butik. Så-

ledes har ledningen faktiskt tagit ett beslut för medlemmarnas fördel. Den före detta Vd:n 

menar att medlemmarnas intressen är anledningen till varför de testat belöningssystem, då det 

ska skapa bättre drift i butiken. Borgen (2004) påpekar att uppföljningsproblem uppstår när 

enskilda medlemmar inte kan påverka ledningens beslutsprocesser eller övervakning av led-

ningen (Borgen, 2004). Detta har även konstaterats ovan då medlemmarna inte har påverkat 

belöningssystemets utformning i Kf Göta. Beslutproblem uppstår när ledningen inte kan värna 

om samtliga medlemmars intressen, och det är ofta förekommande när medlemskapet är stort 

och heterogent (Borgen, 2004). Ledningen i Kf Göta tar hänsyn till medlemmarnas intressen 
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till viss del men då det är stort och heterogent är det svårt att värna om allas intressen. Dessa 

beslutsrelaterade incitamentsproblem (övervakningsproblem uppföljningsproblem samt be-

slutsproblem) visar hur det faktum att Kf Göta är kooperativt har påverkat besluten kring be-

löningssystemets utformning samt förändring.  

5.3.2 Förändringar  

Agenter uppfyller ofta kontraktet men inte mer (Sappington, 1991; Lambert, 2001) och belö-

ningssystem leder till att agenten arbetar mer effektivt och förbättrar även motivationen (Sap-

pington, 1991). Att belöningssystem är motiverande styrker även empirin då samtliga butiks-

chefer ansåg att detta. Personalchefen förklarar att systemet finns för att belöna det som det 

finns spontant motstånd till att göra.  Han syftade här på att uppmuntra butikscheferna till att 

sköta mer av det administrativa arbetet snarare än den dagliga driften i butiken. Butikschef 2 

berättar att han tenderar att fokusera mer på den dagliga driften istället för det administrativa. 

Personalchefen hoppas att få bukt på detta genom att utforma ett belöningssystem som är mer 

kopplat till butikschefernas beteende. DeHoratius och Raman (2007) påpekar att butikschefer 

utför flera olika uppgifter i en butik samt att deras beteende kan styras med hjälp av belö-

ningssystem (DeHoratius & Raman, 2007). Detta är något som upptäcktes inom Kf Göta då 

ledningen försöker omfördela butikschefernas ansträngning mellan de olika aktiviteterna. 

Även den före detta Vd:n anser att belöningssystem är ett sätt att signalera till de anställda vad 

ledningen vill att de ska göra. 

 

Chefer bör vara säkra på vilka beteenden som de vill främja så att de kan vara säkra på att 

deras system faktiskt belönar detta beteende (Kerr, 1995). Personalchefen menade att de vill 

belöna ett beteende som leder fram till ett bra resultat snarare än belöna ett bra resultat. Om-

rådeschefen påpekade även att det största motivet bakom förändringen var att det tidigare be-

löningssystemet inte gav de förändringar av beteende som önskades. Det nya systemet kom-

mer att vara mycket mer specifikt på vilket beteende som ska belönas, som exempelvis det 

administrativa och kundbemötande. Detta visar på att Kf Götas ledning genomför en föränd-

ring för att omfördela butikschefernas ansträngningar genom att belöna det beteende som de 

vill främja.  

 

Förändringar i belöningssystem är vanliga och små förändringar i incitament kan skapa stora 

förändringar i beteenden men det är dock riskabelt att förändra ett väl fungerande belönings-

system (Kauhanen, 2011). Personalchefen menar att utvecklingen av belöningssystemet är 
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välbehövligt eftersom ledningen vill skapa en förändring i butikschefernas beteende samt att 

det nuvarande systemet är inte är väl fungerande. Dock kan det ändå vara riskabelt då det kan 

skapa bitterhet hos de butikschefer som får en sämre belöning än vad de fått tidigare. Detta 

påpekade butikschef 3 då hon var mycket tydlig att hon inte ville ha ett sämre belöningssy-

stem och ansåg att det nuvarande fungerar bra. Det nya belöningssystemet bör skapa stora 

förändringar i beteende inom Kf Göta då förändringen är omfattande och fokuserar till stor 

del på andra kriterier än tidigare. 

5.3.4 Motivation 

Fischer (2005) menar att pengar inte alltid är den främsta motivationsfaktorn. När olika indi-

vider fått frågan om de motiveras mer av finansiella eller icke-finansiella belöningar har sva-

ret nästan alltid varit finansiella belöningar, dock överensstämmer detta inte alltid med verk-

ligheten. Zobal (1999) påpekar att en kombination mellan fast lön, finansiella- samt icke-

finansiella belöningar bör skapas för att maximera motivationen (Zobal, 1999). Efter analyse-

rat teorin och empirin har vi kommit fram till att ett belöningssystem även bör innefatta icke-

finansiella belöningar. Samtliga butikschefer påpekade att de blir motiverade av icke-

finansiella belöningar. Butikschef 1 och 2 samt den före detta Vd:n skulle helst vilja se en 

kombination mellan finansiella- och icke-finansiella belöningar. Underförstått vill de även ha 

en kombination av fast lön då de tidigare påpekat vikten av att belöningssystemet inte bör 

utgöra den huvudsakliga kompensationen. Butikschef 3 ansåg att hon motiveras mest av fi-

nansiella belöningar eftersom hon får disponera dem som hon vill. Zobal (1999) menar även 

att det varierar från företag, team och individ vad som faktiskt motiverar mest (Zobal, 1999). 

Detta förklarar varför en butikschef föredrar finansiella belöningar och hur de icke-finansiella 

belöningarna är utformade i organisationen.  Kohn (1993 i Zagat, 1994) påpekar att det är 

viktigt att chefer ger sina en bra och rättvis kompensation (Kohn, 1993 i Zagat, 1994).  

Ovanstående indikerar att det är viktigt att utge en bra grundlön samt att kompensationen ska 

fördelas rättvist.  

Cameron och Pierce (1997 i Milne, 2007) menar att belöningar kan ha negativa effekter. Dock 

kan dessa förhindras genom noggrant upprättade system vilket istället kan leda till ett ökat 

intresse och prestation. De menar dessutom att belöningar som är knutna till specifika krav på 

prestation leder till mer nöjda människor (Cameron och Pierce, 1997 i Milne, 2007). Det nu-

varande belöningssystemet har negativa effekter då yttre faktorer påverkar och således har 

inte alla butikschefer samma förutsättningar.  Belöningssystemet är inte noggrant upprättat på 

grund att dessa faktorer inte har beaktats vid utformningen samt att varken den före detta Vd:n 



56 

 

eller personalchefen var nöjd med det. Dock var det knutet till specifika krav så som medarbe-

tarsamtal, handlingsplan och tydliga resultatnivåer. Ett av de största motiven till förändringen 

var att alla butikscheferna ska ha samma förutsättningar. Det nya belöningssystemet kommer 

dessutom innebär betydligt specifikare krav. Detta kan leda till att vissa butikschefer blir nöj-

dare eftersom det förmodligen kommer att leda till att fler kommer få ta del av belöningssy-

stemet. Dock kommer troligen andra bli missnöjda med det då det finns en möjlighet att de 

butikschefer som har haft väldigt bra yttre faktorer kan få en sämre belöning på grund av 

detta. Davis et al. (1997) förklarar att om agenten får kompensation för väl utförda mål som 

principalen satt upp kommer denne bli mer motiverad att agera utefter principalens intressen. 

(Davis et al., 1997).  Inom Kf Göta får butikscheferna kompensation för väl utförda mål och 

samtliga butikschefer ansåg att de blev motiverade av belöningssystemet.  

 

5.3.3 Risker med belöningssystem 

Belöningar som består av knappa resurser är den mest destruktiva sorten eftersom chansen att 

få belöning beror på om en kollega får den eller ej. Risken blir att det skapar avundsjuka samt 

att de anställda inte delar med sig av information vilket kan leda till att hela organisationen 

förlorar på konkurrensen som skapas via ett sådant belöningssystem (Kohn, 1998). Detta kan 

bli ett faktum inom Kf Göta eftersom resultatet inte längre baseras på den enskilda butiken 

utan på hela Kf Götas resultat. Detta innebär att det finns en pott som alla butikschefer delar 

på vilket gör att den enskilde butikschefens resultat inte påverkar dennes egen bonus i lika 

hög grad. Självfallet kommer alla butikschefer vilja att alla butiker ska gå med positivt resul-

tat vilket utgör 25 procent av belöningen, men det är på de andra tre kriterierna: kundnöjdhet, 

checklista och processplan som kan leda till att butikscheferna undanhåller information för 

varandra då de vinner på den andras misslyckande. Detta system kan leda till att butikschefer-

na vill att kollegorna ska misslyckas med de resterande 75 procenten för att själva erhålla en 

högre belöning. Om detta blir fallet kan det leda till att samarbetsviljan minskar mellan bu-

tikscheferna samt att hela organisationen förlorar på konkurrensen som skapas.  

En annan risk som kan uppstå när belöningssystemet baseras på hela Kf Götas resultat är att 

en butikschef kan erhålla en extrem hög summa. Eftersom det finns en möjlighet att en stor 

andel av butikscheferna endast uppfyller ett positivt resultat som utgör 25 procent samtidigt 

som det bara är ett fåtal butikschefer som uppfyller alla fyra kriterierna och kan därmed er-

hålla 100 procent av belöningen. Detta kan leda till att de butikschefer som lyckas med detta 
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kan få en extremt hög belöning. Personalchefen förklarar att ett tak kommer med hög sanno-

likhet upprättas för att undvika detta. Historien om Skandia (u.å.) förklarar att bonusar delades 

ut i miljardklassen i Skandiafallet (Historien om Skandia, u.å.), vilket påvisar vikten av att 

upprätta ett tak på belöningssystem. Att det behövs ett tak på belöningssystemet var samtliga 

respondenter överens om. Studien visar att det behövs ett tak i organisationen, både för att 

bevara medlemsnöjdheten samt för att begränsa att belöningarna inte blir den huvudsakliga 

kompensationen till butikscheferna. 

Belöningssystem som ska löpa under en lång tid kan leda till att prestationen på kort sikt för-

sämras (Cäker et al., 2013). Belöningssystemet i dagsläget löper under ett år vilket även det 

nya kommer att göra. Dock är den stora skillnad mellan de bägge systemen att i det nya så 

kommer butikscheferna få kontinuerlig information under året om hur de ligger till. Butiks-

chef 3 påpekar att hon inte funderar över belöningssystemet under året utan endast i slutet när 

utbetalningarna närmar sig. Detta stärker faktumet att det finns en risk att prestationen på kort 

sikt kan försämras genom att ha ett belöningssystem som löper under en lång tid. De andra två 

butikscheferna önskar att belöningssystemet skulle vara mer påtagligt vilket det blir med hjälp 

av processplanen och checklistan. Genom att områdescheferna övervakar butikschefernas 

arbetare kring dessa kan det leda till att prestationer på kort sikt i stället förbättras. Personal-

chefen påpekar att ett av motiven bakom förändringen är just att belöningssystemet ska vara 

mer påtagligt så att det ska fungera även på kort sikt. 

5.3.5 Belöningssystem inom kooperativ ur ett agentteoretiskt perspektiv 

Det finns beslutsrelaterade incitamentsproblem som är vanliga i kooperativ, dessa fann vi 

även inom Kf Göta. Belöningssystemet finns främst för att belöna det som finns motstånd till 

att göra inom organisationen och förändras för att omfördela butikschefernas ansträngning 

mellan olika aktiviteter. Det är viktigt att veta vilka beteenden som ska främjas. Förutom detta 

är det även viktigt att ha noggrant upprättade system som är knutna till specifika krav vid ut-

formningen av ett belöningssystem. Icke-finansiella belöningar ökar motivationen enligt både 

teorin och den förevarande empiriska studien och en kombination med finansiella belöningar 

är viktigt för att maximera motivationen. Det finns en risk att det nya belöningssystemet 

kommer att leda till att butikschefernas samarbetsvilja minskar. Studien påvisar vikten av att 

upprätta ett tak samt att belöningar inte bör utgöra största delen av butikschefernas kompen-

sation då de har en motvilja till risktagande. 
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Studien visar att det inte endast finns en lösning på alla incitamentsproblem, vilket även Nan 

(2008) menar. DeHoratius och Raman (2007) hävdar att belöningssystem ej bör utformas på 

samma sätt i olika butikssammanhang. Borgen (2004) påpekar att inget kontrakt mellan prin-

cipal och agent är perfekt (Borgen, 2004).  Personalchefen var inte ens själv säker på sitt val 

utan var orolig för olika faktorer och förklarade att en simulering måste göras innan det sätts i 

bruk. Som sagt är inget belöningssystem är perfekt och Kf Göta är inget undantag utan måste 

testa sig fram för att nå de beteenden som de vill framkalla hos butikscheferna. Vilket leder 

till nedanstående slutsats. 
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6. Slutsats 

Detta kapitel ger ett kortfattat svar på problemformuleringen och slutsatser som dragits 

kommer att presenteras. Efter det diskuteras studiens bidrag och slutligen kommer förslag till 

vidare forskning. 

 

Denna studie fokuserar på att förstå hur ett belöningssystem till butikschefer är utformat i ett 

kooperativt dagligvaruhandelsföretag samt vad som motiverar en förändring av det. Diskuss-

ionen är viktig att föra då ett belöningssystem är komplicerat att designa och det finns fler än 

en faktor som avgör hur det bör vara utformas.  Det är inte alltid medlemmarna som har störst 

kontroll i ett kooperativ. I denna fallstudie har ledningen och styrelsen kontrollen och låter 

sedan medlemmarna vara med och påverka i mycket begränsad mån. Det faktum att organi-

sationen är kooperativ påverkar inte alla beslut som sker på ledningsnivå varav ett är belö-

ningssystemets utformning. Dock påverkas belöningssystemet utformning indirekt av det fak-

tum att Kf Göta är kooperativt då medlemskontrollen är svag eftersom utformningen då ligger 

helt i ledningens kontroll. Det har även påverkats eftersom värderingarna influerar besluten 

samt att ledningen har valts ut via demokratiska processer. Däremot kan inte denna studie 

besvara om värderingarna tillämpas i högre grad i kooperativ än i andra organisationer. För-

ändringen syftar till att effektivisera butikerna vilket innebär en fördel för medlemmarna. 

 

Det nuvarande belöningssystemet i det kooperativa dagligvaruhandelsföretaget är endast base-

rat på butikens resultat, det finns även vissa kriterier som ska uppfyllas för att butikschefen 

ska få ta del av belöningen. Kompensationen butikscheferna erhåller består störst del av lön 

och en liten del av belöningssystemet. Dock har inte detta system frambringat de beteenden 

som ledningen söker. Ett belöningssystem utan tydliga kriterier leder inte till de beteende som 

ska främjas. Butikschefen i organisationen väljer att fokusera på sina egna intressen istället 

för ledningens då de tenderarar att lägga för stort fokus på den dagliga driften snarare än det 

administrativa. En motivering till förändringen av belöningssystemet är att ledningen önskade 

att förändra detta beteende och få dem att omfördela sina ansträngningar mellan de olika akti-

viteterna. Det nya belöningssystemet ska motivera butikscheferna att arbeta mer med de ad-

ministrativa uppgifterna. Men ledningen vill dessutom att butikscheferna ska fokusera på 

kundbemötande då det är en mycket viktigt konkurrensfaktor.  Detta kommer att ske genom 

att koppla belöningen till fler faktorer än endast resultat.  
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En annan motivering till förändringen var på grund av att det är många faktorer som påverkar 

ett resultat som butikschefen inte kan råda över så som exempelvis yttre faktorer. Yttre fak-

torer kommer inte ha en lika stor påverkan på belöningssystemet då resultatet endast består av 

en fjärdedel. De andra delarna har butikschefen själv möjlighet att påverka. En ytterligare 

bidragande faktor är att informationen kring hur butikerna låg till i belöningssystemet var be-

gränsad. Det nya belöningssystemet kommer ge ut mer kontinuerlig information för att bu-

tikscheferna ska veta hur de ligger till i förhållande till belöningssystemet och kommer där-

med skapa en högre motivation.  

 

Studien visar att butikschefernas kompensation bör främst bestå av fast lön för de butikschefer 

som har en motvilja till risk men även eftersom det är många faktorer som påverkar resultatet 

och det finns små marginaler inom dagligvaruhandelsbranschen. Det är viktigt att omfördela 

risken på ett tillfredsställande sätt gentemot bägge parter. Eisenhardts (1989) idéer om vilket 

kontrakt som är mest lämpligt beroende på situation stämde väl överens med vad vi fann i 

empirin men dock pekar denna studie på att beteendebaserade kontrakt används även för att 

styra butikschefer efter ledningens preferenser. Belöningssystemets grundläggande funktion 

är att styra och motivera butikscheferna inom kooperativa dagligvaruhandelsföretag, inte att 

utgöra den största delen av deras kompensation.  

 

Slutsatsen som dras är att det finns många faktorer som kan motivera en förändring av belö-

ningssystem. Några av faktorerna som kan driva en förändring är att det är många yttre om-

ständigheter som påverkar, ledningen vill omfördela butikschefernas ansträngningar, att det 

inte finns utförlig information eller en kombination av dessa eller andra faktorer. Det finns 

inget perfekt belöningssystem som passar alla organisationer och således finns det inte endast 

en motivation till varför en förändring sker av belöningssystemet. Föreliggande studie pekar 

på att det är viktigt att ta hänsyn till att veta vilka beteenden som ska främjas vid utformning-

en genom att koppla belöningssystemet till dem. Det är även viktigt att belöna det beteende 

som leder till ett bra resultat snarare än att endast belöna ett bra resultat. 

6.1 Studiens bidrag 

Uppsatsens bidrag är att skapa en förståelse för hur ett belöningssystem är utformat i ett koo-

perativt dagligvaruhandelsföretag samt vad som motiverar en förändring av det. Vi vill dela 

med oss av kunskapen främst till kooperativa dagligvaruhandelsföretag, men den kan även 
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implementeras på andra dagligvaruhandelsföretag då vi inte fann någon stark kooperativ på-

verkan vid utformningen, varken i det nuvarande eller det nya belöningssystemet. 

 

Studien har bidragit till principal-agentteorin och Eisenhardts (1989) idéer om vilket kontrakt 

som är mest attraktivt överensstämde väl med den verklighet vi undersökte. Dock är vårt nya 

bidrag till principal-agentteorin att det går att kombinera det beteendebaserade med det resul-

tatbaserade kontraktet.  Studien har även bidragit till forskning kring belöningssystem. Den 

förvarande studien fann att utformningen av ett belöningssystem är komplext samt att det inte 

endast finns en enskild design som passar alla organisationer, vilket överensstämmer med 

Nans (2008) påstående om att det inte endast finns en lösning på alla incitamentsproblem. 

DeHoratius och Raman (2007) fann att belöningssystem bör anpassas efter olika butikssam-

manhang vilket även stämde med den förvarande studiens resultat. Vårt teoretiska bidrag är 

även att det är viktigt att veta vilket beteende som ska främjas och att belöna detta, vilket även 

Kerr (1995) påvisar. Studien visar även att förändringar i belöningssystem sker för att omför-

dela butikschefers ansträngning mellan olika aktiviter, detta är även någonting som DeHora-

tius och Raman (2007) påpekar i deras studie. Studien bidrar dessutom till hur det faktum att 

organisationen är kooperativ påverkar lednings beslut, både direkt och indirekt. Borgen 

(2004) menar att det finns beslutrelaterade incitamentsproblem som är vanliga i kooperativ 

vilket även vår studie har bekräftat. Studien ökar förståelsen för att stora och professionella 

kooperativ tenderar att ha bristande medlemskontroll vilket även Österberg och Nilsson 

(2009) poängterar. Studien har utförts för att ge ett bidrag till forskning kring belöningssystem 

och kooperativ för att forskare ska kunna ta del av informationen och utveckla denna. 
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7. Avslutande diskussion 

Detta kapitel innefattar en slutlig diskussion kring studien som innefattar etiska aspekter och 

förslag till vidare forskning ges. 

 

Kunskapen i denna studie är viktigt för att den hjälper till att skapa en förståelse för hur koo-

perativa dagligvaruhandelsföretags belöningssystem är utformade samt vad som motiverar en 

förändring av dem. Vid utformningen av belöningssystem är det viktigt att tänka på att det 

inte ska överstiga rimliga gränser inom ett företag för att det ska vara ekonomiskt hållbart. 

Det är därför viktigt att utveckla ett tak för belöningssystemet. Om ingen hänsyn tas till detta 

kan belöningssystem bli väldigt kostsamma i förhållande till den nytta de skapar. Det finns en 

risk att en organisation tenderar att sätta ett för stort fokus på belöningar. Det viktigaste är att 

medarbetarna trivs samt att företaget når sina mål. Belöningssystem ska användas för att styra 

medarbetarna samt skapa den där ”lilla extra” motivationen. 

 

Den etiska aspekten är viktig att ta hänsyn till vid utformingen av belöningssystem samt vid 

förändring av dem. Det finns en risk att belöningssystem utnyttjas för att ta ut orimliga sum-

mor som exempelvis i Skandiafallet där bonusar delades ut i miljardklassen. Det är således 

viktigt att ha ett skäligt tak på belöningssystem för att bonusarna inte ska bli överdådiga. En 

annan etisk aspekt att ta hänsyn till är när belöningssystem är uppbyggda av en samlad pott av 

hela organisationens resultat istället för butikens enskilda, samtidigt som belöningarna baseras 

på fler kriterier än resultat, då detta kan det leda till att butikscheferna uppträder oetiskt 

gentemot varandra på grund av den konkurrens som uppstår. Samarbetsviljan kan hämmas 

och risken är även att butikscheferna försöker sabotera för varandra då de vinner på den and-

ras misslyckande.  

 

Det är viktigt att veta varför man vill göra en förändring av belöningssystemet och vilka bete-

enden som man vill framkalla. Det kan finnas en risk att förändringen skapar avundsjuka eller 

bitterhet hos de som kanske får en sämre belöning i samband med en förändring. Detta är vik-

tigt att ta hänsyn och därför är det viktigt att redogöra sina motiv för personalen till varför en 

förändring genomförs. Förändringar av belöningssystem är inte alltid bra, i synnerhet inte om 

det redan finns ett väl fungerande system som byts ut. Kunskapen som denna studie bidrar 

med kan skapa en positiv påverkan på organisationer som har belöningssystem som inte fun-
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gerar och som funderar på att göra en förändring av dem. Studien pekar på vad som är viktigt 

att tänka vid en förändring, det viktigaste är att yttre faktorer inte bör påverka i allt för stor 

utsträckning. 

 

Avslutningsvis kan den förevarande studien kritiseras på grund av att respondenterna i studien 

som representerar medlemmarna är ägarombud, således kan resultatet gällande medlemmar-

nas intresse anses inte ge en fullt rättvisande bild.  Studien brister även på grund av det fak-

tum att en fallstudie genomförts, eftersom den såldes inte kan besvara om detta resultat gäller 

i andra organisationer än den studerade. Vidare bör det även påpekas att denna studie endast 

undersöker belöningssystems utformning och förändring, men dock inte om förändringen och 

dess utformning faktiskt leder till ett önskat beteende.  

7.1  Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en kvalitativ undersökning av ett företag som ge-

nomfört en förändring av belöningssystemet och sedan skapa en förståelse för vad det var som 

lyckades alternativt misslyckades. Detta är för att denna studie inte visar om förändringen 

faktiskt bidrar till högre motivation och resultat då belöningssystemet ej satts i bruk ännu. 

Ett ytterligare förslag är att undersöka om de kooperativa värderingarna genomsyrar ledning-

ens beslut i högre utsträckning än andra organisationers. Denna studie kunde endast besvara 

att det genomsyrar men dock inte i vilken utsträckning jämfört med andra organisationer.  
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BILAGA 1 

Figurförteckning 

Figur 1: Analysmodell. 

Figur 2: Kf Götas resultatnivåer (Peter Swelen). 

Figur 3: Förenklad modell av Förutsättningar premielön, 2011(Kf Göta). 

Figur 4: Förenklad modell av Förutsättningar premielön, 2011(Kf Göta). 

Figur 5: Det nya belöningssystemet i en förenklad modell.  
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BILAGA 2  

Individuella reflektioner – Ellen Saklanti 

Samarbete 

Arbetet med examensarbetet har varit mycket lärorikt, i synnerhet har jag lärt mig att arbeta i 

självständigt och oberoende samtidigt som vi har haft ett gott samarbete under arbetet gång. 

Under processen har vi stöttat varandra både i mot och i medgångar. Vi har kompletterat 

varandra på ett bra sätt trots att vi inte kände varandra innan processen startade. Vi har delat 

upp de vetenskapliga artiklarna lika mellan oss och sedan sammanfattat dem så att bägge ska 

kunna erhålla kunskapen från alla artiklar. Efter det tog vi tillsammans ut det viktigaste ur 

artiklarna för att sedan applicera dem i studien. Skrivandeprocessen ansåg vi vara lättare att 

göra tillsammans och därför har vi haft våra möten i skolan vilket är någonting vi vidhållit så 

gott vi kunnat, med undantag för sjukdom. Jag anser att vi har delat arbetet lika mellan oss 

och det som fungerat bäst under vårt samarbete har varit kommunikationen. Vi bägge har i 

stort sett varit tillgängliga för varandra dygnet runt under veckans alla dagar för att diskutera 

synpunkter eller tankegångar kring examensarbetet.  

Val av ämnesområde 

Vi valde området belöningssystem då vi sedan tidigare visste att det fanns mycket problema-

tik kring detta ämne. Vi valde att rikta in oss kooperativ eftersom vi fann det intressant på 

grund av medlemsägandet samt att det inte fanns många studier kring detta område. Vi valde 

sedan att styra in på dagligvaruhandel då vi fick kunskapen om att Kf Göta var mitt uppe i en 

förändringsprocess av sitt nuvarande belöningssystem som är riktat mot butikschefer. Detta 

fann vi som intressant och valde således att gå vidare med det.  

Nya kunskaper  

Jag hade grundläggande kunskaper kring uppsatsskrivande som jag erhållit under utbildning-

ens gång, dock inte på denna nivå. Innan arbetet startade förstod jag inte hur mycket arbete 

det skulle innebära med examensarbetet. Det har varit mycket att ta in men det har varit en 

givande vår.  Efter att ha undersökt mycket teoretiskt material har jag skapat en stor förståelse 

för ämnet. Under utbildningens gång har principal-agentteorin varit ständigt återkommande 

och jag ansåg mig ha en god kunskap kring detta innan studien började. Det visade sig att det 

fanns mycket mer att lära och jag anser mig ha fått en större förståelse för hur man kan appli-

cera den på det ”verkliga livet”. Jag förstår nu mer hur belöningssystem är utvecklade i stora 
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och komplexa organisationer och vad som driver en förändring av dem. Jag har även fått en 

större förståelse för kooperativa företag i allmänhet genom studier av både teori och empiri. 

Mina metodkunskaper har växt under denna process och jag har fått en djupare förståelse för 

vad en fallstudie egentligen innebär. Den viktigaste kunskapen anser jag vara att lära mig hur 

man kan applicera en teori på ett problem för att se saker ur en annan synvinkel. 

Individuella reflektioner – Frida Silverborn 

Samarbete 

Arbetsfördelningen har varit likställd under uppsatsprocessen. Arbetsprocessen har främst 

skett i skolans lokaler där vi har suttit tillsammans i stort sett varje dag. För att få ett miljöom-

byte har vi dessutom skrivit en del tillsammans hos varandra, vilket har fungerat bra. Vissa 

delar i arbetet har delats upp för att effektivisera processen. Exempel på detta har varit de ve-

tenskapliga artiklarna och transkriberingen av intervjuerna. De vetenskapliga artiklarna har 

översatts för att den andra personen även ska ta del av kunskapen. Genom att dela upp detta 

har min förståelse för artiklarna dessutom förstärkts när jag återberättat och förklarat innehål-

let. Trots att vi inte kände varandra innan har arbetet fungerat mycket systematiskt och vi har 

kompletterat varandra bra. Kommunikationen har varit mycket bra mellan oss och vi har lyss-

nat på varandras åsikter och idéer och haft goda diskussioner. Under processen möttes vi av 

motgångar men genom att diskutera oss fram till en lösning löste sig allting till slut. 

Val av ämnesområde 

När det var dags att påbörja examensarbetet i början av våren var ämnesområdet mycket 

oklart. Vi hade funderingar på olika områden men valde tillslut belöningssystem. Jag hade 

tidigare erfarenhet av området då jag skrivit angående detta i en tidigare kurs. Dock är det ett 

relativt brett område och vi valde först att inrikta oss på informationsassymmetri och dess 

problematik. Efter undersökt området närmare och diskussioner med lärare upptäckte vi att 

det inte var ett tillräckligt tydligt problemområde. Efter en del funderingar valde vi att rikta in 

oss på kooperativ då det är ett intressant på grund av det faktum att det är medlemsägt.  Dess-

utom fanns det inte mycket tidigare studier kring detta kopplat till belöningssystem.  Vi på-

började därmed att läsa på om området genom artiklar och upptäckte problematiken kring det. 

Efter vi spekulerat i alternativa företag upptäckte vi att Kf Göta i tillfället var i en föränd-

ringsprocess vilket intresserade oss skarpt. Vi valde att inrikta oss på butikschefernas belö-

ningssystem då vi ansåg det var intressant att undersöka på chefsnivå samt att det var det be-
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löningssystemet som Kf Göta förändrande. Efter denna inriktning kände vi oss mycket nöjda 

och laddade för att påbörja vårt skrivande. 

Nya kunskaper  

Jag har lärt mig otroligt mycket av detta examensarbete. Jag hade tidigare grundläggande 

kunskaper om uppsatsskrivande då tidigare kurser inneburit inlämningar. Belöningssystem 

och principal-agentteorin hade jag dessutom tidigare kunskaper kring då jag skrivit om detta i 

Externredovisning IV. Dock har jag fått betydligt mer kunskaper kring ämnet och speciellt 

nya kunskaper om kooperativ. De vetenskapliga artiklarna har givit mig goda kunskaper i 

ämnet men även att bearbeta informationen. Genom fallstudie på Kf Göta har jag även lärt 

mig att applicera teorierna i arbetslivet. Att samla in information som vetenskapliga artiklar 

har dessutom ökat min kunskap att referera samt hur databaserna fungerar. Att genomföra 

intervjuer har varit någonting helt nytt för mig och jag har lärt mig mycket genom genomfö-

randet men även genom den informationen som jag tagit del av innan. Jag lärt mig att arbeta i 

ett team och hålla ett bra tempo då vi har lagt upp våra egna deadlines. Slutligen har jag lärt 

mig att analysera på en helt annan nivå än tidigare och jag tror dessa kunskaper kommer vara 

mycket användbara i framtiden. Processen har varit mödosam men däremot oerhört givande 

och lärorik.   
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BILAGA 3 

Intervjumall butikschefer 

Hur länge har du varit butikschef här?  

Vad är din åsikt om belöningssystem? 

Hur anser du att ett bra belöningssystem ska vara utformat? 

Hur ser det belöningssystem ut som är upprättat till dig? 

Motiveras du av det befintliga belöningssystemet? 

Är du delaktig i belöningssystemets utformning? 

 

Belöningssystemet är nu i en förändringsprocess, vad vet du om detta? 

Varför tror du att det sker en förändring av belöningssystemet? 

Har ni några negativa belöningar?   

Tror du att det faktum att Coop är ett kooperativt företag har påverkat utformningen av belö-

ningssystemet? 

Har ni några icke-finansiella belöningar? 
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BILAGA 4 

Intervjumall personalchef 

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

 

Hur länge har du jobbat här?  

 

Vad är din åsikt om belöningssystem? 

 

Varför har ni valt att upprätta ett belöningssystem riktat mot butikscheferna? 

 

Hur delaktig har du varit vid utformningen av belöningssystemet?  

 

Kan du beskriva hur det nuvarande belöningssystemet ser ut?   

 

Kan du beskriva hur det nya belöningssystemet kommer att se ut?  

 

Vad är skillnaden på det nuvarande och det kommande belöningssystemet? 

 

Varför valde ni att förändra belöningssystemet?  

 

Vad vill ni uppnå med det nya belöningssystemet?  

 

Har ni några icke-finansiella belöningar? 

 

Har ni några negativa belöningar?   

 

Har ni beaktat det faktum att Coop är ett kooperativt företag vid utformningen av belönings-

systemet?  

 

Hur kommer förändringen påverka medlemmarna?  
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BILAGA 5 

Intervjumall ägarombud 

Hur valdes du som medlemsrepresentant ut? 

 

Hur ser ditt arbete ut som medlemsrepresentant? 

Ni har ett relativt stort medlemskap, hur har enskilda medlemmar möjlighet att påverka led-

ningens beslut? 

Hur aktiva är medlemmarna?  

Hur tycker du att företagsledningen ska motivera butikscheferna att utföra ett så bra arbete 

som möjligt? 

Hur ser du på belöningssystem? 

Hur ser medlemmarna på belöningssystem? 

Kan medlemmarna påverka hur belöningssystemet utformas?  

Hur var du som medlemsrepresentant aktiv vid utformningen av det nya belöningssystemet?  

Hur kommer belöningssystemet påverka medlemmarna? 

Tror du att det faktum att Coop är ett kooperativt företag har påverkat utformningen av belö-

ningssystemet och i så fall hur? 

Varför tror du att ledningen gjorde en förändring av belöningssystemet? 
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BILAGA 6 

Intervjumall områdeschef 

 

Hur länge har du arbetat som områdeschef?  

Hur ser dina arbetsuppgifter ut?  

Varför har ni belöningssystem?  

Hur ställer du dig till belöningssystem i allmänhet?  

Varför förändrade ni belöningssystemet?  

Tror du att det kommer att leda till någonting bättre och i så fall varför?  

Har det faktum att Coop är ett kooperativt företag påverkat utformningen?  


