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Förord 
Vi vill tacka vår handledare Magnus Linderström, lektor i ekonomi vid Mälardalens 

Högskola, för all hjälp med vår uppsats. Magnus har gett oss respons och hjälp under hela 

uppsatsarbetet och möjliggjort den goda utvecklingen av vår uppsats. Vi vill även tacka 

deltagande respondenter som bidragit med sina åsikter och hjälpt oss att besvara våra 

frågeställningar.  Ett tack riktas även till opponenter och sidopponenter vid seminariet den 12 

januari 2011 och till medbedömare Birgitta Schwartz för konstruktiv kritik som har förbättrat 

vår uppsats ytterligare.  

  



Abstract 
This bachelor thesis is a case study that is written in order to examine the motivation of the 

warehouse work at ICA Hacksta, Västerås. To conduct our study and answer our purpose two 

problem issues were formulated. These questions deal with how work motivation looks like in 

a monotonous work environment and the organizational changes that can be implemented to 

improve the situation of the warehouse staff. In this study we have used the case study 

methodology in order to gain a deeper insight into what influences the motivation of 

warehouse personnel. We conducted personal interviews and a survey. The results of the 

survey showed that the motivation level of the staff was relatively good. The personal 

interviews showed, however, still on improvements that can be done to increase motivation 

further. A selection of the proposed improvement suggestions for increased motivation, 

satisfaction and corporate culture are; common group activities outside the workplace on a 

hierarchy neutral level, improved feedback to employees when they come up with proposals 

and to inform employees about advancement opportunities. Knowledge of how to motivate 

your employees is a matter of important today though salary isn’t a great competitive 

advantage as before.  
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arbetsförhållanden?  

Syfte: Syftet är att utföra en fallstudie på ICA Hacksta lagret i Västerås där granskning av 

organisationsfaktorn arbetsmotivation görs för att undersöka hur anställda upplever 

arbetsmiljön. Syftet är även att komma fram till förbättringsförslag för att öka 

arbetsmotivationen på arbetsplatsen. 

Metod: Vi har utfört en fallstudie där både kvalitativa och kvantitativa undersökningar ingått.  
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gemensamma gruppaktiviteter utanför arbetsplatsen på en hierarkineutral nivå, förbättrad 

feedback till anställda när de kommit med förslag och att informera anställda om 

avancemangsmöjligheter. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Arbetsmotivation är ett ämne som historiskt sätt alltid har funnits i arbetsgivares tankar. 

Under den industriella revolutionen erbjöd arbetsgivare sina anställda boende i närheten till 

arbetet, de byggde skolor, marknader och lokala restauranger för att locka dem till arbete. 

Idag finns många som vill arbeta, men färre arbeten att söka. Även om utbudet på arbetskraft 

är stort innebär det en kostnad att rekrytera och lära upp ny personal som företag vill undgå.  

Trots att rekrytering är en kostnad för företag har de på grund av det stora utbudet av 

arbetskraft ”tappat” intresset för att engagera sig i arbetsmotivationsfrågor. Idag anser många 

företag att anställda blir tillräckligt motiverade av ekonomisk ersättning. Ett problem med att 

använda ekonomisk ersättning som motivationsfaktor är att människor även motiveras av en 

önskan att vara betydelsefull (Brekke och Nyborg, 2010). Så förutom att motivera med lön 

bör anställda få höra att de bidrar till helheten med sitt arbete. Alvesson och Sveningsson 

(2007) anser att motivationstänkandet bör anpassas efter dagens samhälle och de individer 

som arbetar idag. Då levnadsstandarden idag är hög blir människor inte motiverade av att nå 

en högre levnadsstandard och klass på samma sätt som förr. På grund av det kan motivation 

idag komma från utökad möjlighet till kreativitet på arbetet eller utökad fritid. Anställda har 

idag högre krav på företagen de arbetar för, samtidigt som lojaliteten för arbetsgivare minskar. 

Förr var trenden att arbeta för en och samma organisation hela livet medan det idag är norm 

att byta till en ny arbetsgivare om denne erbjuder bättre lön, arbetsvillkor och social status. 

Det kan enligt Loughlin och Barling (2001) bero på att unga människor inte ser arbetet i en 

organisation som en investering för framtiden utan vill få omedelbar utbetalning från 

arbetsplatser exempelvis i form av självständigt arbete och flexibla tider. De förklarar vidare 

att attityden har gått från att ”leva för att arbeta” till att ”arbeta för att leva”. Människor idag 

värderar sin fritid högre än förr vilken kan bero på förändrade psykosociala miljöer. 

Tillfredsställdhet är ett komplext ämne och det går inte att mäta tillfredställdhetsgraden av ett 

arbete i fysiska eller psykologiska enheter (Locke, 1969). Komplexiteten beror på att ämnet 

vilar på psykosociala aspekter och relationer mellan individer. Det går därför inte att skapa en 

mall för att besvara frågan ”Hur ökar jag mina anställdas motivation?”. Företag måste själva 

göra en intern undersökning om vilka faktorer som påverkar just deras anställda samt försöka 

möta de behoven. Konkurrensen om kompetent personal har idag ökat och löner är en av 

företags största kostnader. Det innebär att företag måste motivera sina anställda för att undgå 

merkostnader i form av nyrekrytering och utökad arbetsstyrka då befintlig arbetskraft inte 

bidrar med sitt yttersta.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns en otalig mängd studier inom ämnet arbetsmotivation. Arbetsmotivation har 

studerats i relation till olika faktorer så som ålder, kön samt till organisationens struktur. 

Studien som genomförts av oss är inte unik då de flesta studier begränsar sig till ett specifikt 

land eller företag. Anledningen till att vi gjorde en fallstudie om på ICA Hacksta var för att 

det är en av Västerås största arbetsgivare, arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är monotona. 

Arbetsmiljön kan därmed beskrivas som fysiskt och psykiskt påfrestande vilket vi fann 

intressant att studera närmare. ICA Hacksta lagret är en stor arbetsplats med många anställda 

och de flesta i staden har någon sorts anknytning till lagret. Lagerpersonalen är 

överrepresenterade med unga män och många av dem började arbeta på företaget direkt efter 

gymnasiet. Vi ser ICA Hackstas lagerverksamhet som ett aktuellt studieobjekt att granska då 
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ett strejkhot utfärdades i april 2010. Strejkhotet grundade sig i att ICA Hackstas ledning ville 

sänka de anställdas löner under lördagsskiften. ICA sänkte obekvämarbetstidsersättningen 

från 100 procent efter klockan 12 på lördagar till 40 procent (Handelsnytts hemsida 1).  

Förutom hotet att gå ut i strejk uppfattas det för utomstående att lagerpersonal är negativt 

inställda till sitt arbete. Att enbart motivera sina anställda genom lön visade sig här vara 

negativt då ett strejkhot direkt uppkom efter sänkning av anställdas löner. Vi ser det därför 

intressant att djupare undersöka hur anställda på ICA Hackstas lageravdelning kan motiveras, 

utöver ekonomisk ersättning. En tidigare kandidatuppsats har skrivits om motivation på ICA 

Hacksta lagret av Takacs, Gocic och Falck (2008). Studien behandlar hur ICA Hackstas 

ledare kan motivera sina anställda till en hälsosammare livsstil för att minska sin 

sjukfrånvaro. Studien behandlar anställdas belastningsskador och ledningens sätt att minska 

dem genom att öka motivationen till träning. Deras resultat berättar om hur upplysta de 

anställda är angående träningsutbudet och den friskvårdssatsning ICA Hacksta erbjuder och 

att anställda i liten utsträckning utnyttjar dem. Till skillnad från vår studie läggs fokus på den 

fysiska delen av motivation till arbete medan vår studie behandlar de psykosociala aspekterna 

som motiverar till arbete. Vårt arbete belyser hur ledningen kan motivera sina anställda till 

ökat arbete och motivation medan deras studie belyser förbättringsåtgärder för ökad fysisk 

aktivitet hos anställda som leder till minskad sjukskrivning.  

 

Centrala begrepp som behandlas i teoriavsnittet är motivation, företagskultur, ledarskap och 

personalkoncept. Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver motivation som avgörande för 

företags förmåga att; attrahera, behålla och utveckla personal. Tre olika motivationsteorier 

granskas; Inre motivation som behandlar individers behov, Instrumentell motivation som 

behandlar individers förväntningar samt Interaktiv motivation som behandlar individers 

sociala behov. Företagskultur innebär enligt Alvesson (2009) att företagsledning och personal 

har liknande kulturella värderingar, föreställningar och normer. Nya idéer och initiativ har 

större chans att lyckas om värderingar och uppfattningar stämmer överens med den 

dominerade företagskulturen. En gemensam företagskultur är positivt korrelerat till resultatet. 

Företagskultur och motivation samspelar eftersom att företagskulturen bidrar med 

samstämmighet och leder till ökad motivation. En stark företagskultur gör att den anställda 

blir sammankopplade med företag. Alvesson (2009) menar att det finns olika typer av 

ledarskap, chef och ledare. En chef antas arbeta med mera konkreta åtgärder och tillta 

formella medel medan en ledare däremot försöker påverka människor genom huvudet, hjärtat 

och genom deras värderingar. När ledarskap granskas är det viktigast att undersöka hur 

människor reagerar, påverkas och relaterar på ledarens handlingar. Ledarstilen är intressant 

för oss att granska för att ledarstilen påverkar stämningen och trivseln på arbetsplatsen. En bra 

stämning och god trivsel leder till att en företagskultur bildas och motivationen ökar.  

Personalkonceptet använder Alvesson och Sveningsson (2007) för att beskriva organisationers 

arbete med relationen mellan individ och organisation samt arbetet med att hitta drivkrafter 

som motiverar personalen. Personalkonceptet innehåller en modell av den ideala anställda och 

sätt att rekrytera, motivera, behålla och forma anställda. Då tillfredsställdhet är något 

personligt som varierar mellan människor (Locke, 1969) måste vi som undersökare gå djupare 

in i organisationen och försöka hitta faktorer som kan öka motivationen för flera personer.  

 

1.3 Syfte 
Syftet är att utföra en fallstudie på ICA Hacksta lagret i Västerås där granskning av 

organisationsfaktorn arbetsmotivation görs för att undersöka hur anställda upplever 

arbetsmiljön. Syftet är även att komma fram till förbättringsförslag för att öka 

arbetsmotivationen på arbetsplatsen. 
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1.4 Frågeställningar 

 Vilka organisatoriska förhållanden är utmärkande för arbetsmiljön och 

arbetsmotivationen för lagerpersonalen på ICA Hacksta?  

 Vilka organisationsförändringar kan genomföras för att påverka de anställdas 

motivation och arbetsförhållanden?  

 

1.5 Avgränsningar 
Studien begränsar sig till 10 veckors heltidsarbete och begränsar sig till ICA Hacksta Västerås 

lageravdelning. Det här är en akademisk studie som främst riktar sig till akademiker. Men 

studien är även intressant för ledningen på ICA Hacksta samt för liknande verksamheter där 

lagerarbete förekommer i stort omfång.  

 

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

Figur 1. Fortsatt disposition 
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2 Metod 
Kapitlet beskriver studiens tillvägagångssätt, val av materialinsamlingsmetod samt 

analysmetod. 

 

2.1 Val av metod 
Vi har valt att använda oss av fallstudiemetodik. Fallstudiemetodik är en djupgående 

undersökningsmetod av kvalitativ karaktär där fokus läggs på en eller ett fåtal analytiska 

undersökningsenheter (fall), fallen granskas antingen vid ett specifikt tillfälle eller under en 

längre tidsperiod. Med fallstudiemetodik granskas det valda fallet med både kvalitativa och 

kvantitativa primär- och sekundärdata. Den här metodiken lämpar sig väl för informationsrika 

studie där förståelse är viktigt, i unika fall samt när studien omfattar mänsklig integration. 

Med fallstudiemetodiken kan omfattande beskrivningar göras för att förklara komplexa 

samband.  (Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund, 2010) Vi ansåg att fallstudiemetodik 

lämpade sig väl för vår studie då många av aspekterna för fallstudiemetodik stämde med vår 

studie. Vår studie har en undersökningsenhet, ICA Hacksta lagret. Det är både primär- och 

sekundärdata som bearbetas i studien. Studiens ämnesområde arbetsmotivation består av 

mänskliga relationer vilka är komplexa och varierande. Fallstudiemetodik var fördelaktigt att 

använda då vi behövde en djupare förståelse i det enskilda fallet för att besvara 

frågeställningarna. Christensen, Engdahl, Grääs och Haglund (2010) förklarar att det är 

vanligt att i en och samma fallstudie att använda flera olika datainsamlingstekniker 

exempelvis djupintervjuer, observationstekniker och mindre enkätundersökningar. I den här 

studien har vi genomfört intervjuer, gjort en observation samt en enkätundersökning. 

Intervjuerna är grundläggande för studien och enkätundersökningen genomfördes för att tillgå 

mer övergripande information om arbetsplatsen och lagerpersonalens arbetssituation.  

 

2.3 Metod för insamling av empiriskt material 

2.3.1 Elektroniska källor 

För att hitta sekundärdata om ICA Hackstas bakgrund och om strejkhotet som fanns under 

våren 2010 har sökningar gjorts på sökmotorn www.google.se. Sökorden var: ICA Hacksta 

Västerås och Strejk ICA Hacksta. En adressökning på www.hitta.se har gjorts för att kunna 

visa ICA Hackstas lokalisering.  

2.3.2 Intervjuer 

Vi har använt oss av personliga intervjuer som primärdata. Att genomföra personliga 

intervjuer innebär att intervjuare fysiskt möter respondenten. Vid personliga intervjuer styr 

och leder intervjuaren samtalet men respondenten delar ansvaret för att intervjun blir givande. 

Intervjuerna var av semistrukturerat slag, då det fanns förutbestämda frågor men 

ordningsföljden varierade beroende på respondentens svar.(Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund, 2010)  

 

För att erhålla en djupare förståelse av förhållandena på ICA Hacksta lagret valde vi att 

genomföra intervjuer med respondenter i olika positioner på företaget. Anledningen till att 

gruppchefer och anställda intervjuades var för att tillgå förståelse om lagerpersonalens 

arbetssituation ur olika synvinklar. Respondenternas arbetsuppgifter, ålder, kön, anställd eller 

tidigare anställd har medvetet varierats för att ytterligare få en informationsspridning. 

Respondenterna är personer från vår bekantskapskrets, från vårt kontaktnät och även personer 

som vi tidigare inte kände. Respondenter som för oss var okända fick vi kontakt med på egen 

begäran via kontaktpersoner på ICA Hacksta. Urvalet gjordes på det sättet för att vi anser att 

http://www.google.se/
http://www.hitta.se/
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det är lättare att få respondenter att medverka samt att möjligheten till uppriktiga svar ökar.  

Av den anledningen hålls även samtliga respondenters identiteter anonyma. Om intervjuerna 

inte hålls anonyma finns risk för att respondenten känner rädsla för hamna i en negativ 

position på arbetet. Därför bedömer vi att svaren var uppriktiga då respondenterna inte hade 

någon anledningen att ge oss en missvisande bild. När respondenter valdes hade vi inte 

kännedom om deras uppfattning om sin arbetsplats, det har därför inte påverkat urvalet.   

.  

Intervjuer genomfördes med åtta respondenter och vi anser att det gav tillräckligt med data för 

att kunna besvara våra frågeställningar. Respondenterna var två gruppchefer; en ansvarig för 

arbetsmiljö och en ansvarig för rekrytering samt tre anställda och tre tidigare anställda. 

Anledningen till att använda tidigare anställda som respondenter är för att undersöka hur de 

ser på arbetsplatsen då de distanserat sig till arbetet och arbetsplatsen. Fortsättningsvis i 

studien kommer respondenterna betecknas med nummer utifrån nedanstående tabell och även 

med den intervjuades befattning, anställd, tidigare anställd eller gruppchef. Det för att läsare 

lättare ska kunna identifiera vem som sagt vad. 

Nr Kön Anställd/Tidigare 
anställd 

Befattning Tid i 
företaget 

Intervjutid 

1 Man Anställd Expeditör 4 år 30 
minuter 

2 Man Anställd Gruppchef ansvarig för 
arbetsmiljö 

32 år 90 
minuter 

3 Man Anställd Expeditör/Rotatör 4 år 45 
minuter 

4 Kvinna Tidigare Anställd Expeditör 6 månader 45 
minuter 

5 Kvinna Anställd Expeditör/Fadder 2 år 45 
minuter 

6 Man Anställd Gruppchef ansvarig för 
rekrytering 

8 år 45 
minuter 

7 Man  Tidigare anställd Expeditör 1 år 45 
minuter 

8 Kvinna Tidigare anställd Expeditör 2 år 30 
minuter 

Tabell 1, översikt genomförda intervjuer 

 

Intervjuerna genomfördes på olika platser och vi båda medverkade på samtliga intervjuer och 

förde anteckningar. När anteckningarna sedan skulle skrivas in i studien som empiri 

kontrollerade vi överrensstämmelsen av våra anteckningar. För att skapa intervjufrågorna 

krävdes en tidsåtgång på cirka två timmar. Frågorna formulerades utifrån den teoretiska 

referensramen samt frågeställningarna. Frågorna anpassades till viss del för respondentens 

position i företaget, men även om de var anställd eller tidigare anställd. För att besvara våra 

frågeställningar har frågor ställts kring det vi vill undersöka. Med det menas att frågorna 

behandlar påverkande faktorer som bidrar till hur arbetsmiljön och arbetsmotivationen 

upplevs på arbetsplatsen, se Figur 1.  
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Figur 2, Påverkande faktorer till arbetsmiljö och arbetsmotivation 

 

Det skulle varit fördelaktigt att även intervjua en avdelningschef för att få en synvinkel från 

en person högre i hierarkin. En intervju med en avdelningschef genomfördes inte på grund av 

tidsbrist. Respondenterna som intervjuats kan inte representera hela ICA Hackstas lager men 

de kan ge sin bild av arbetssituationen vilket hjälper oss att besvara våra frågeställningar inom 

utsatta tidsramar. Rådata från intervjuer kommer inte att publiceras i studien då vi inte finner 

det av intresse för läsaren.   

2.3.3 Enkät 

En elektronisk enkätundersökning har genomförts utöver intervjuerna. Syftet med 

enkätundersökningen var att få en bredare syn av arbetsmotivationen på ICA Hackstas 

lageravdelning. Enkätundersökningen ökar även studiens autenticitet. Enkätundersökningen 

räknas som primärdata då materialinsamlingen genomförts av oss. Enkätundersökningen 

skapades på hemsidan www.wufoo.com. Undersökningen består av fyra frågor som belyser 

hur engagerade och motiverade lagerpersonalen är, se bilaga 5. Vi ville genomföra en kort 

enkätundersökning då förhoppningen var att det skulle leda till ökad svarsfrekvens. För att 

respondenterna skulle besvara enkäten fick vi hjälp av en gruppchef som lät sin grupp besvara 

enkäten under arbetstid. Han vidarebefordrade sedan enkäten till andra gruppchefer som i sin 

tur lät sina grupper besvara enkäten under arbetstid. Vi startade enkätundersökningen den 16 

december 2010 och den pågick till och med den 29 december 2010, vilket vi anser var en 

rimlig tidsperiod. Det var 80 svarande av 800 möjliga, vilket motsvarar tio procent av 

lageravdelningen. Samtliga respondenter har blivit ombedda av sin gruppchef att genomföra 

undersökningen. Det innebär att de respondenterna består av både nöjda och missnöjda 

anställda i varierande åldrar och kön. Det grundar vi på att samtliga respondenter som 

tillfrågats har svarat, vilket innebär att vi inte har något bortfall. Resultatet av antalet 

respondenter var bortom vår kontroll, vi försökte dock påverka gruppcheferna genom att 

skicka påminnelsemail. Vi anser att svarsfrekvensen tio procent är bra med tanke på 

organisationens storlek och svårigheten att nå ut till samtliga anställda inom lageravdelningen.  

2.3.4 Observationer 

Under intervjun med en av gruppcheferna fick vi möjligheten att gå en rundtur på ICA 

Hacksta. Vi fick då en överblick över hur lagret ser ut, hur lagerpersonalen arbetar, hur 

fikarum och kafeterior ser ut samt de anställdas gym. Rundvandringen gav oss en bättre insyn 

i den dagliga verksamheten och en djupare förståelse för hur det fungerar i praktiken. Genom 

den här rundvandringen har vi bildat oss en egen uppfattning om lagerpersonalens 

arbetsmiljö.    

http://www.wufoo.com/
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2.4 Insamling av teoretiskt material  
Mälardalens högskolas biblioteksdatabas har använts för att hitta vetenskapliga böcker inom 

ämnesområdet. För att hitta vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet har databasen 

ELIN@Mälardalen använts. Sökord som använts redovisas nedan, se Tabell 2:  

 
Anställdas motivation Arbetslivspsykologi Arbetsmotivation  Arbetstillfredställelse 

Controll Of Staff Increase Employees 

Motivation  

 Job Satisfaction Ledning och styrning av 

personal 

 Management  Personalhantering  Personnel management Psykologisk arbetsmiljö 

 

Work Environment Work motivation  Work Psychology   

Tabell 2, Sökord. 

 

Efter insamling av teoretiskt material gjorde vi en litteraturstudie för att se vad som skrivits 

tidigare inom ämnesområdet, se Tabell 2. Efter litteraturstudien gjorts valdes teorier ut för att 

besvara frågeställningarna. 
Författare Beskrivs i kategori Begrepp 

Alvesson (2009) Motivation, Ledarskap 

och Företagskultur 

Företagskultur, Ledarskap, 

Motivation 

Alvesson och Sveningsson (2007) Historik, Motivation 

och Personalkoncept 

Motivationsteori 

Alvesson och Sveningsson (2008) Företagskultur Kulturell förändring, 

Företagskultur 

Brekke och Nyborg (2010) Motivation Motivation 

Brown (1995) Företagskultur Företagskultur 

Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) Ledarskap Arbetstillfredsställelse 

Karasek (1981) Ledarskap Självbestämmande 

Kunda (1992) Företagskultur Företagskultur 

Lee, Magnini och Kim (2011) Motivation Arbetsflexibilitet 

Lewin (1951) Personalkoncept Förändringsmodell 

Loughlin och Barling (2001) Motivation Arbetsattityd 

Locke (1969) Historik Arbetstillfredsställelse  

Locke (1976) Historik Arbetstillfredsställelse 

Maslow (1943) Historik Behovspyramid 

Staines och Pleck (2007) Motivation Arbetsflexibilitet 

Westlander (1976) Ledarskap Självbestämmande 

Wikman (2005) Motivation och 

Ledarskap 
Formella och informella kontrakt, 

ledarskap 

Tabell 3, Litteraturöversikt. 

2.5 Analysmetod 
Analysen är skriven utifrån empirin som granskats med den teoretiska referensramen. Vi 

behöll samma teman som finns i den teoretiska referensramen för att läsaren lättare ska kunna 

gå tillbaka i uppsatsen och granska. Vi undersökte vilka faktorer från empirin som kunde 

sammankopplas med teorin och granskade därefter avvikelser och försökte komma fram till 

förbättringsförslag på arbetsplatsen.  
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet presenterar teorier som kommer att användas för att analysera insamlad empiri och 

för att besvara våra frågeställningar. Ämnesområdet är fokuserat på fyra typer av 

teoriinriktningar; motivation, företagskultur, ledarskap och personalkoncept. 

 

3.1 Historik inom motivationsforskning 
För att få en ökad förståelse av ämnesområdet har vi granskat historiken bakom 

arbetsmotivation.  

 

En av de största forskarna inom ämnet motivation var Abraham Maslow. Han introducerade 

en hierarkisk behovspyramid som beskriver människors behov(Alvesson och 

Sveningsson.2007). Behoven är i hierarkisk rangordning; fysiologiska behov, säkerhetsbehov, 

kärleksbehov, behov av självförtroende samt behovet av självförverkligande (Maslow, 1943). 

Alla underliggande behov måste fyllas innan en människa kan nå sin högsta nivå (Alvesson 

och Sveningsson, 2007). Den här rangordningen av behov stämmer för de flesta människor i 

västvärldens ekonomiska situation. Undantag finns dock på grund av ekonomisk bakgrund 

och individuella preferenser. Vissa människor ser exempelvis sitt behov av självförtroende 

som viktigare än sitt kärleksbehov. (Maslow, 1943) Det som alltid gäller är: ”När ett behov 

har fyllts så uppstår ett annat behov” (Maslow, 1943, s. 382, egen översättning). Det är svårt 

att beskriva vart lagerpersonalen i vår studie hamnar på Maslows behovstrappa då motivation 

är mycket individuellt. Vi insåg även att ett arbete kan täcka ett flertal behov. Ett arbete 

genererar inkomst och kan därför täcka behovet av ekonomisksäkerhet. Tillhörandeskap kan 

man även få på en arbetsplats, dels med andra kollegor och även med företaget. Att ha ett 

arbete kan även ses som att man åstadkommit något och det kan påverka självförtroendet 

positivt. Många människor ser arbete och avancemang som en stor del i den personliga 

målsättningen och ses därmed som självförverkligande att utvecklas på arbetsplatsen. Vi 

valde att inte analysera med hjälp av Maslows behovspyramid då en väldigt djup 

undersökning måste göras för varje individ.  

 

 

Figur 3. Maslows behovspyramid. 

Källa: Maslow (1943), egen bearbetning 
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Edwin A. Locke är även han en stor motivationsforskare och många artiklar bygger på hans 

åsikt att tillfredställdhet är komplext och det går inte att mäta tillfredställdhetsgraden av ett 

arbete i fysiska eller psykologiska enheter. Tillfredsställdhet är personlig och varierar därför 

mellan människor. (Locke, 1969) Arbetstillfredsställelse härrör från en anställds allmänna 

uppfattning om i vilken grad han eller hon tror att ett jobb möter hans eller hennes 

individuella behov (Locke, 1976). Arbetstrivsel kan definieras som "ett trevlig eller positivt 

känslomässigt tillstånd från utvärderingen av ett arbete eller arbetsupplevelser "(Locke, 1976, 

s. 1300). Vi vill genom nämnandet av Edwin A. Lockes teori belysa vikten av att 

arbetsmotivation är ett komplext ämne och varierar mellan människor. Han betonar att det är 

viktigt att se individuella behov hos anställda och tillfredsställa dem då det ökar motivationen.  

 

I en frågeundersökning som genomfördes under 1980-talet om arbetsmotivation fanns det två 

olika påståenden om hur anställda upplever sin arbetssituation. Alternativen var: ”Jag är 

engagerad i mitt nuvarande jobb. Jag tycker jag är en viktig del i en meningsfull organisation 

och ställer upp för den” eller ”Jag bryr mig egentligen bara om vad jag själv sysslar med på 

jobbet. Mitt engagemang gäller bara det och inte min arbetsgivare eller arbetsplatsen”. 

Frågorna besvarades av anställda i Japan, Tyskland och Sverige. En minoritet svarade det 

senare alternativet. I Sverige var det svarsalternativet lägst med 14 procent. Tolkningen var att 

anställda i Sverige känner att de utgör en del av en meningsfull organisation och är därmed 

beredda att ställa upp för den. Anledningen till den positiva respons i Sverige tolkades bero på 

de formella regler och kontraktsbildning som finns om arbetsrätt som blivit grundstenen för 

förväntningar av de informella kontrakten. (Wikman, 2005) Vi ansåg att enkätfrågorna var 

givande och därför har frågorna använts i vår elektroniska enkätundersökning i syfte att göra 

en jämförande studie.  

 

3.2 Motivation 
Här beskrivs hur anställda motiveras och vilka faktorer som påverkar motivation. Kunskapen 

är till stor del avgörande för vår studies resultat.  

 

Motivation inom ett företag handlar om att: attrahera, behålla, stimulera personal till vidare 

utveckling samt att få personalen att anstränga sig och göra ett bra arbete (Alvesson och 

Sveningsson, 2007). Arbetets tillfredställelsegrad, motivationsnivån, den mentala hälsan och 

beteendet på och utanför arbetsplatsen anser flera organisations- och arbetspsykologer bero på 

ett antal faktorer. Faktorerna är exempelvis arbetsinnehållet, nivån på arbetsuppgifter, krav 

och inriktning på kompetens, graden av frihet och hur stor vikt anställda tycker att sin 

arbetsinsats har. (Alvesson, 2009)  

 

Om människor tilldelas uppgifter som uppfattas tråkiga och monotona kan det leda till att 

normer försvagas och den anställde kan legitimera varför de inte arbetar så hårt. Även 

identiteten kan försvagas då den anställdes självbild sjunker om den anställde anser att de 

enbart får utföra simpla arbetsuppgifter. Det finns dock en situation när de fakta inte gäller 

och det är om en anställd arbetar för ett företag som i samhället, och av den anställde, ses som 

ett högstatusföretag.   Människor som arbetar för ett sådant företag bortser från att de får 

utföra simpla arbetsuppgifter då företagets sociala status ökar deras självbilder. (Alvesson och 

Sveningsson, 2007) 

 

Arbetsflexibilitet kan fungera som en buffert mot effekterna av icke-traditionell arbetstid 

exempelvis nattskift (Staines och Pleck, 2007) Att även få schemalägga och vara delaktig i 

sina egna arbetstider ökar engagemanget, hängivenhet och viljan att investera i ett arbete. 
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(Lee, Magnini and Kim, 2011) Människor som får betalt per genomförd enhet är mindre 

benägna att smita från sitt arbete än de som inte har fasta mål (Brekke, Nyborg, 2010). Arbete 

motiveras inte enbart av ekonomisk ersättning utan även av önskan att vara betydelsefull 

(Brekke och Nyborg, 2010). Idag ser unga människor inte arbetet i en organisation som en 

investering för framtiden utan de vill arbeta och få omedelbara utbetalningar från arbetsplatser 

exempelvis i form av självständigt arbete, flexibla tider och valfri klädsel. Attityden har gått 

från att ”leva för att arbeta” till att ”arbeta för att leva”. (Loughlin and Barling, 2001). 

 

Företag med engagerade anställda har högre produktivitet i verksamheten. En hög 

engagemangsgrad hos anställda ökar effektiviteten, viljan att gå till arbetet istället för att 

sjukskriva sig samt minskar benägenheten att byta arbetsgivare. Engagemang kan även vara 

negativt, om individen misslyckas med att uppnå målen. Om individen inte lyckas uppnå 

målen kan han eller hon känna sig otillräcklig, kraftlös, psykiskt utmattad och tendens att 

distansera sig till arbetet. (Wikman, 2005) Med dagens höga levnadsstandard bör 

motivationstänkandet anpassas efter dagens samhälle och de individer som arbetar idag. 

Motivation kan idag komma från utökad möjlighet till kreativitet på arbetet eller utökad fritid. 

(Alvesson och Sveningsson, 2007)  

 

Det finns tre olika typer av motivationsteorier; inre motivation, instrumentell motivation samt 

interaktiv motivation. (Alvesson och Sveningsson, 2007) 

 

Inre motivation: En teori som används inom de inre motivationsteorierna är Herzbergs 

tvåfaktorsteori. Här finns två faktorer som påverkar tillfredsställdhet och otillfredsställdhet.  

Hygieniska (dissatisfactory) faktorer som exempelvis arbetsmiljö kan leda till 

otillfredsställdhet men inte generera tillfredsställdhet eller motivation.  Motivatoriska 

(satisfactory) faktorer som exempelvis framgång på arbetet kan generera tillfredsställdhet och 

motivation men kan inte generera otillfredsställdhet. Faktorerna gäller som regel men 

påverkas av individuella preferenser, exempelvis om du har målet att bli befordrad och inte 

blir det leder det till missnöje. Faktorer som påverkar den inre motivationen är exempelvis 

lön, befordran och delägarskap. (Alvesson och Sveningsson, 2007)  

 

Instrumentell motivation: Betonar anställdas strävan att få belöningar och att undgå 

bestraffningar. Det är viktigt för företag att förstå individers förväntningar snarare än behov. 

Motivationsgraden för att nå ett mål styrs av individens förväntande nytta av att nå målet. 

Faktorer som motiverar är exempelvis utveckling, gemenskap och att ha kul på jobbet. 

(Alvesson och Sveningsson, 2007)  

 

Interaktiv motivation: Här ställs den sociala dimensionen i fokus för motivation. Det finns tre 

interaktiva motivationsfaktorer, normer, ömsesidighet och identitet. Normer anger standarder 

för hur vi ska bete oss. Normer är en viktig drivkraft för människan eftersom att vi alla strävar 

efter att uppfattas som normala. Ömsesidighet är att ge ett positivt gensvar gentemot någon 

som gjort något bra mot dig. En ömsesidighet mellan anställda och företag gör den anställde 

mer benägen att anstränga sig och ställa upp när företaget behöver det. Identiteten styr 

individers tankar, känslor och värderingar i en viss riktning. Identiteter är formbara och under 

ständig förändring, vilket innebär att organisationer kan påverka och forma sina anställdas 

identiteter.(Alvesson och Sveningsson, 2007). 
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3.3 Företagskultur och dess förändring 
Företagskultur är intressant för vår studie då en gemensam företagskultur påverkar 

arbetsplatsen och motivationen positivt. Därför anser vi att det är viktigt att arbeta aktivt med.  

 

Företagskultur är den energi som får ett företag att röra sig. Kultur används bäst för att 

beskriva och tolka föreställningar och symbolik som delas av flera människor. Kultur 

innefattar ofta djupt liggande, ibland omedvetna innebörder, symboler, föreställningar, 

värderingar, visioner och idéer. (Alvesson, 2009) Symboler innefattar händelser, handlingar, 

föremål, uttryck och berättelser. Symboler tilltalar hela personen; hjärnan, känslorna och 

fantasin. För att en organisationskultur ska utvecklas måste medlemmarna identifiera sig med 

sin organisation. Värderingar, idéer och symboler kan skapa en gemensam kultur även om 

organisationen har blandad inriktning. (Alvesson och Sveningsson, 2008)  

 

Om syftet är att förstå människors beteende är det gynnsamt att granska kulturen. Kultur 

bidrar till hur människor tolkar vad som sägs och görs. En stark företagskultur har positiva 

effekter på motivation. En gemensam kultur bidrar till att anställda identifierar sig lättare med 

företaget. Då ökar anställdas känsla för ansvar och tillhörighet med företaget. (Brown, 1995) 

Andra menar att det är tvärt om, att det är höga resultat som bidrar till att det bildas en stark 

företagskultur (Alvesson, 2009).  

 

Företagsstyrning underlättas om det finns en entydig företagskultur inom företaget som då 

drar allt åt samma håll.  När arbete genomförs för att skapa en företagskultur kommer 

aktiviteter som effektiviseringar, strukturering av arbetsprocesser, arbetskontroll och 

ekonomisk kontroll att vara mindre viktigt. Om företagsledning och anställda har liknande 

kulturella värderingar, föreställningar samt normer blir det positivt korrelerat till resultatet. 

Det för att samordning av mål underlättas men även medel som krävs för att genomföra dem. 

Nya idéer och initiativ har större chans att lyckas om värderingar och uppfattningar stämmer 

överens med den dominerade företagskulturen. (Alvesson, 2009) 

 

Kulturell förändring kan ses som ett sätt att omforma vardagen. En omformning av vardagen 

sker då genom lokala initiativ snarare än stora organisationsförändringsprojekt. De drivs ofta 

av en högre chef, informella auktoriteter eller mindre grupper. Förändringen sker gradvis och 

informellt. Förändring av vardagen genom kultur anpassar sig bättre till människors 

arbetssituationer och får påtagande konsekvenser för deras handlande. Enligt en humanistisk 

och demokratisk syn på förändring ska ledningen samarbeta med både anställda och konsulter 

för organisationens bästa. (Alvesson och Sveningsson, 2008) När förändringar av 

företagskulturen genomförs bör fokus ligga på att omfördela resurser samt att belöna anställda 

vid önskvärt beteende. Fokus bör även läggas på organisatoriska riter, träningsprogram, 

förflyttning av uppmärksamheten och framförandet av budskap på nya sätt. Anpassningsbara 

kulturer karaktäriseras av människor som är riskbenägna, litar på varandra, är aktiva och 

samarbete sker för att identifiera problem samt finna lösningar. Den här typen av kultur 

reagerar snabbt till omvärldsförändringar och ger därmed bra resultat. (Alvesson, 2009) 

Många företag och dess ledning har ett starkt intresse för företagskultur. Ledningen vill ofta 

förmedla visioner, idéer och värderingar men de är ofta mindre intresserade av vad det 

faktiskt bidrar till. Den här typen av retorik riktas ofta mot ett helt företag vilket gör att det 

blir av allmän och vag karaktär. (Kunda, 1992)  

 

3.4 Ledarskap 

Ledarskapsstilen på en arbetsplats påverkar stämningen på arbetsplatsen. Därför anser vi att 
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en granskning av ledarskapet är en viktig del i vår studie av arbetsmiljö och motivation.  

Det finns idag innebördsskillnader i benämningen chef och ledare. En chef antas arbeta med 

mera konkreta åtgärder och tillta formella medel. En ledare försöker däremot påverka 

människor genom huvudet, hjärtat och värderingar. När ledarskap granskas är det viktigt att 

undersöka hur människor reagerar, påverkas och relaterar på ledarens handlingar. Det är 

mindre viktigt att granska vad ledaren gör och inte gör. (Alvesson, 2009)  

 

Företags ledning kan minska motstånd till förändring genom att engagera organisationens 

medlemmar, ha en öppen dialog angående framtida förändringar samt uppmuntra till 

förändring. När en förändring ska införas måste hänsyn tas till dem som blir föremål för 

förändringarna då ovetskap finns angående reaktioner. Genom att studera förändringar i ett 

mikroperspektiv kan fokus läggas på lokala tolkningar och identitetspositioner hos dem som 

deltar i förändringen. (Alvesson, Sveningsson, 2008)  

 

I arbetet förekommer formella kontrakt mellan företag och anställd, så som löneförhållanden. 

Men det finns även informella kontrakt som inte är nedskrivna. De består av förväntningar 

och krav som arbetsgivare och anställda har på varandra. Precis som andra sociala relationer 

har arbetsgivare och anställda förpliktelser till varandra. Det kan exempelvis vara så att den 

anställde ställer upp utanför kontraktets gränser och i gengäld tryggar arbetsgivaren 

anställning och ger möjligheter till framtida avancemang. (Wikman, 2005) 

 

De som har en ledarposition i företag är mer tillfredsställda med sitt arbete än vad övriga 

anställda är. Då företags storlek ökar växer missnöjet hos anställda och tillfredställdheten 

minskar. Det antas gälla i företag med över 500 anställda. Det förekommer ett linjärt samband 

mellan graden tillfredställdhet på arbetet och arbetsmotivation. Det förekommer även ett 

positivt samband mellan arbetsmotivation och ålder på den anställda. Yngre anställda tenderar 

att vara missnöjda i större utsträckning än äldre. De här uppgifterna baseras på en 

undersökning i de nordiska länderna, Danmark, Sverige, Norge och Finland. (Eskildsen, 

Kristensen och Westlund, 2004) Det finns visst stöd för att graden självbestämmande för 

anställda påverkar aktivitets och passivitetsnivån på arbetsplatsen, men även utanför arbetet 

(Karasek, 1981; Westlander, 1976). 

 

3.5 Personalkoncept 
För att motivera anställda tycker vi att det är viktigt med ett väl utarbetat personalkoncept. 

Förekomsten av ett personalkoncept gör att företaget får högre status.  

Personalkoncept används för att beskriva organisationers arbete med relationen mellan individ 

och organisation samt arbetet med att hitta drivkrafter som motiverar personalen (Alvesson 

och Sveningsson, 2007).  

 

Personalkonceptet innehåller således en modell av den ideala anställda och sätt att rekrytera, 

motivera, behålla och forma anställda. Företag bör beakta nedanstående punkter vid 

utformningen av ett personalkoncept: (Alvesson och Sveningsson, 2007) 

 Företagets grundläggande uppfattning om vad för slags personer de vill rekrytera 

 De erbjudanden som företaget använder för att stimulera anställda 

 Formandet av anställdas motivation och identitet genom organisatoriska arrangemang 

och kommunikation av kulturella övertygelser och innebörden av dem.  

 

Personalkonceptsmodellen kan utgå ifrån att stimulerande arbetsuppgifter är den mest 

motiverande drivkraften. I de fall kan företag behöva välja uppdrag som de anser kommer att 
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locka och behålla personal samt vinna de anställdas engagemang. Identitetsförstärkande 

används som motivationsfaktor i det här antagandet.  Modellen personalkoncept kan även 

bygga på materiella stimulanser och belöningar för att locka och behålla personal. Företaget 

mäter och utvärderar då prestationer, betalar höga löner och lägger mindre engagemang på 

andra fördelar som förknippas med en anställning. Belöning används som motivationsfaktor i 

det här antagandet. (Alvesson och Sveningsson, 2007) 

 

Organisationer inom samma bransch tenderar att använda liknande personalkoncept. Det 

gäller exempelvis samma sorts lön, arbetsvillkor, titlar och resurser till anställda. Då det kan 

vara problematiskt för företag att använda lön som konkurrensmedel. Därför måste andra 

värden erbjudas för att konkurrera om arbetskraften när de rekryterar, för att behålla anställda 

och utveckla befintlig personal. Vid utvecklingen av värden finns det vissa frågor som företag 

ska ha i åtanke; Vilka distinkta värden kan företaget leva upp till och bör därmed prioriteras? 

Hur kan värden skapa konsekvens och riktning utan att företaget behöver kompromissa för 

mycket? Vad måste offras för att prioritera värdena? Värdena ska vara tydliga och motivera 

många. Personalkonceptet måste anpassas för att fungera ihop med organisationens riktning. 

(Alvesson och Sveningsson, 2007) 

 

När en förändring ska införas inom en organisation kan en trestegsmodell användas. Första 

steget är upptining, vilket görs för att övertyga de som berörs av förändringen att den är 

nödvändig. Det görs genom att engagera människor exempelvis genom inspirerande 

föreläsningar. Steg två är förändring som innebär att organisationen går till ett nytt stadium 

som medlemmarna accepterar. Tredje steget är återfrysning för att se till att förändringar som 

genomförts behålls och att organisationer inte återgår till ”gamla vanor”. (Lewin 1951) 

 

Det finns svaga och starka personalkoncept. Svaga personalkoncept innebär att organisationer 

följer etablerade konventioner och mönster för relationen mellan individ och företag. Ett 

starkt personalkoncept är individuellt utarbetat av varje företag och innebär följande: Att 

personalkonceptet är originellt och visar på självständighet angående personalfrågor. Att 

personalkonceptet bidrar till möjligheten att profilera anställdas och organisationens identitet. 

Personalkonceptet bidrar även till en samstämmighet mellan personalfrågor, anställdas 

inställning till arbete och företaget samt företagets kultur, struktur och arbetssätt. (Alvesson 

och Sveningsson, 2007) 
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4 Empiri 
Kapitlet redovisar insamlat empiriskt material från de personliga intervjuerna samt 

enkätundersökningen. Empirin är uppdelad i huvudområden för att underlätta läsningen och 

enkätundersökningen redovisas med figurer under egen rubrik.  

 

4.1 Inledande ordlista 
För att öka förståelsen för dig som läsare har vi valt att göra en ordlista som förklarar de 

termer som används i beskrivningen av ICA Hackstas lageravdelning. 

Ackord: Innebär att lagerpersonalen har en viss tid på sig att packa en order. Packas ordern 

snabbare än angiven ackordstid får den anställde en högre lön.  

Burar: I de här packas varorna som sedan transporteras till butik. 

Expedition: Innebär att sända ut en handling, hos ICA Hacksta är den handlingen att packa 

varor till butiker. 

Kolli: Antalet varor av samma sort på en och samma order. 

Rotationsplats: Innebär att anställda spenderar delar av sin arbetstid som expeditörer och delar 

av arbetstiden tiden på en annan avdelning, exempelvis utlotsning, eller med en annan 

arbetssyssla.  

Två skift: Innebär att du som anställd har ett rullande schema där du arbetar förmiddag den 

första veckan och sedan byter till att arbeta eftermiddag veckan därpå. Schemat innebär även 

arbete varannan helg.    

 

4.2 Ica Hacksta 
ICA koncernen grundades i Västerås år 1917 och står för Inköpscentralernas aktiebolag. 

Grundidén var att livsmedelshandlare skulle göra gemensamma inköp. Varorna fraktades till 

ett centrallager och sedan ut till butiker. Idag finns ICA Sverige AB (butiker inräknas inte) på 

två platser i Västerås, dels på Hacksta och dels i Mimerkvarteret i centrum. (Jobba i Västerås 

hemsida 1) ICA Hacksta byggdes 1974 och bestod då av ett lager för centrala utskick och ett 

för utskick i länet (Intervju 2, gruppchef). Idag är ICA Hacksta en logistikcentral som 

distribuerar varor till ICA-butiker över hela landet. Idag är det cirka 1400 medarbetare i 

Västerås inom verksamhetsområdena ICAs Administrativa Center, Logistik, 

Butiksadministration, svenska Fastighetsbolaget och delar av inköps- och konsult 

funktionerna (Jobba i Västerås hemsida 1). Av dessa 1400 anställda är det 800 anställda som 

arbetar på lagret inklusive dess ledning. Lagerpersonalen på ICA Hackstas genomsnittsålder 

var år 2006, 25 år. Män är idag överrepresenterade på arbetsplatsen och det finns idag enbart 

åtta procent kvinnor. ICA Hacksta har som mål att de närmsta åren öka antalet anställda 

kvinnor så att de uppgår till 25 procent av lagerpersonalen. Under 2011 kommer ICA Hacksta 

att utöka sin verksamhet och ta över distributionen från två andra lager som ska läggas ned. 

De kommer då att rekrytera 100 personer. (Intervju 2, gruppchef) Ica Hacksta lagret är 

lokaliserat på Saltängsvägen i Västerås, se karta Bilaga 6.   
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Figur 4, Organisationsschema ICA Hacksta 

4.3 Rekrytering 
Vid rekrytering har ICA Hackstas lager en "kravprofil", vilken anger kvalifikationer som är 

önskvärda hos anställda. Krav som finns är att den anställde ska vara rökfri – då ICA Hacksta 

arbetar för en rökfri arbetsplats, att tala svenska – då det behövs för att förstå och göra sig 

förstådd på arbetsplatsen samt att ha god fysik – då arbetet är fysiskt krävande. Andra faktorer 

som värderas är att ha familj – då personen är mer motiverad och har större ansvarskänsla, 

men även eget boende ses som en fördel då det ökar ansvaret och motivationen. Kravprofilen 

beskriver ”den ideale anställda”. Samtliga faktorer behöver inte uppnås utan andra positiva 

egenskaper kan väga upp för att du exempelvis är rökare. Mallen för ”den ideale anställda” 

förändras och uppdateras årligen. Då undersöks hur verksamheten har förändrats och mallen 

anpassas för att passa verksamheten bättre.(Intervju 6, gruppchef)  

 

ICA Hacksta har låga rekryteringskostnader då de har ett samarbete med arbetsförmedlingen 

där de tar in personer som får arbetsträna på expeditionsavdelningen. Om de sedan är nöjda 

med personens prestation så erbjuds de en provanställning. Rekrytering sker även genom 

rekommendationer från nuvarande anställda. (Intervju 6, gruppchef) 

 

4.4 Arbetet 
De flesta som arbetar på ICA Hacksta lagret gör det på expeditionsavdelningen. Arbetet 

innebär att den anställde plockar varuorder på ackord. Titeln på positionen är expeditör. På 

trucken som den anställde kör kommer ordrar upp där det står vad som ska plockas och vilken 

tid de har på sig för att nå ackord. Varuordrarna är sorterade på varugrupp och lokalisering i 

lagret. Det går att sorterna på antal kollin, men inte vikten av kollina. Det innebär att anställda 

ibland får packa om sina burar vilket tar extra tid. Anställda får maximalt köra fyra burar åt 

gången.  Om alla ordrar är plockade för dagen får anställda övergå till andra uppgifter och ges 

då en fast timlön. Blir det ett stopp under en plockning på grund av exempelvis truckfel får 

den anställde en medellön mellan den fasta timlönen och ackordslönen. I genomsnitt lyfter 

lagerpersonalen på expeditionsavdelningen mellan fem och sex ton varor per dag. Därför är 

det viktigt för anställda att hitta ett tempo som passar dem och samtidigt klara ackordstiden. 

Det finns anställda som ofta ligger under den utsatta ackordstiden för att tjäna mer pengar, 

risken är dock att de sliter ut sig i förtid. (Intervju 2, gruppchef) Vissa anställda anser att 

arbetet på expeditionsavdelningen är utan variation och monotont (Intervju 1, anställd; 4, 
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tidigare anställd). De anställda som har en rotationsplats upplever det skönt med omväxling 

och intressant att få lära sig hur andra delar av organisationen fungerar (Intervju 3, anställd; 7, 

tidigare anställd).  

 

Nyanställda börjar sin anställning på ICA Hacksta lagret med arbete inom expedition. De får 

två veckor ackordsfritt för att kunna lära sig grunderna ordentligt. För att lättare komma in i 

arbetet tilldelas varje nyanställd en fadder som finns tillgängliga för dem i början, både för att 

lära dem arbetet men även för att de snabbare ska komma in i den sociala gemenskapen. 

Faddern får ingen ekonomisk ersättning utöver timlön, men faddern får ta en paus från sina 

vanliga arbetsuppgifter vilket brukar uppsattas. (Intervju 2, gruppchef) En fadder får fyra 

dagar på sig att lära ut arbetet till de nyanställda. Faddrar är bra för de nyanställda, men alla 

som är faddrar passar inte som det och alla faddrar lär ut olika saker. Det betyder att den som 

får en oengagerad fadder får en sämre utbildning än de som får en engagerad fadder. (Intervju 

4, tidigare anställd)  

 

Lagerpersonalen ställer helst inte upp på övertidsarbete eller inhopp om någon är sjuk. De 

förklarar att det beror på att deras arbetsscheman redan är komplicerade då de arbetar två 

skift, men även för att du som lagerpersonal inte blir belönad för att du ställer upp. De 

anställda får som högst ett tack eller en klapp på axeln men får i framtiden inte lättare när de 

exempelvis ska söka ledighet. ”Du som anställd på ICA Hacksta får oftast ge mer än du får, 

men ger du aldrig så får du aldrig” (Intervju 1, anställd). Om du som anställd arbetar övertid i 

mer än två timmar får du en lunchbiljett i restaurangen med du måste sedan förmånsbeskatta 

den. Det finns tillfällen när de anställda tvingas arbeta övertid eller komma tidigare till sitt 

arbetspass, det är vid så kallad ”beordrad övertid”. Det innebär att alla som inte har giltiga 

skäl, exempelvis att hämta barnen på dagis, måste stanna kvar eller komma in tidigare. Enbart 

ekonomisk ersättning i form av lön ges till den anställde vid ”beordrad övertid”.(Intervju 3, 

anställd)   

 

4.5 Motivation 
Gruppchefer motiverar anställda genom deras ledarskapsstil. Emotionellt ledarskap ger 

anställda högre motivation. Det innebär att du bryr dig om dina anställda och berömmer dem i 

form av språkbruk och inte ekonomisk utdelning.(Intervju 2, gruppchef) I början av 

anställningen behöver anställda ingen motivation förutom lön och viljan att nå ackord. Senare 

motiveras de mer av sociala relationer på arbetsplatsen. De flesta lagerarbetarna har nära 

vänner på arbetsplatsen och tycker därmed att det är kul att komma till arbetet för att träffa 

dem. Lön kommer alltid att motivera anställda då de är beroende och vana vid sin inkomst. 

Det finns ingen plan för hur ledningen samt gruppchefer ska motivera sina anställda. Det finns 

arbetsgrupper där åtgärder genomförs för att förbättra verksamheten, anställdas vardag och se 

till att arbetet flyter på så bra som möjligt.(Intervju 6, gruppchef)  

 

En syn på ackordssystemet är delvis att du som anställd kan påverka din lön, men även att du 

kan se hur du presterar (Intervju 1, anställd; 7, tidigare anställd). Främst ses ackordssystemet 

som stressande och fysiskt jobbigt (Intervju 3, anställd; 4, tidigare anställd; 5, anställd; 8, 

tidigare anställd).  Gemensamt för alla intervjuade anställda och tidigare anställda är att de 

hellre har ett arbete med roliga arbetsuppgifter än hög ekonomisk ersättning. Samtidigt 

nämner alla att de måste klara sig ekonomiskt och att deras överlevnad vinner över 

alternativet att ha ett roligt arbete. Gemensamt är även att alla idag ”arbetar för att leva” då de 

ser arbetet som ett sätt att leva sitt liv fullt ut.  Samtliga respondenter uttrycker att ICA 

Hacksta är en hög status arbetsgivare men att deras arbete på lagret inte är det.  
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4.6 Företagskultur 
De intervjuande anställda hade olika uppfattningar angående företagskulturen på ICA Hacksta 

och vissa beskriver ICA Hackstas som ”ICA-familjen”.  En anställd upplever att jargongen på 

arbetsplatsen är relativt rå och han upplever de flesta som negativa. Oavsett om du är en 

positiv person och tycker om ditt arbete så blir du påverkad av de negativa människor som 

finns omkring dig. (Intervju 1, anställd) En annan anställd identifierade den tydligaste normen 

att anställda har ett missnöje mot sin arbetsplats.  Han berättar att det förväntas av såväl 

medarbetare som vänner utanför företaget att du som lagerarbetare ska ogilla ditt arbete och 

ogilla ICA. Det är bland lagerarbetarna en klar uppfattning kring ”vi mot dem”. Med det 

menas att anställda ställer sig emot sina överordnade och företaget. Som anställd ställer du dig 

gärna utanför företaget istället för att se dig själv som en viktig del i ett större välfungerande 

och framgångsrikt företag. Det är en väldigt girig inställning hos anställda att försöka få så 

mycket som möjligt ut från företaget och samtidigt bidra med så lite som möjligt själv. Han 

säger att han motsatte sig det sättet att se på sitt arbete och fann det vid tillfällen svårt att 

samarbeta med andra medarbetare på grund av det.(Intervju 7, tidigare anställd) Det finns 

trivselregler som alla ska följa för att skapa en trevlig arbetsplats. Som anställd tänker du inte 

på reglerna dagligen men de finns i bakhuvudet. (Intervju 3, anställd) Tidigare anställde 

Intervjuperson 4 upplevde att anställda var ”på ett visst sätt” men visste inte om de var för att 

de var indoktrinerade eller om det beror på att en viss typ av människor söker sig till ICA 

Hackstas lageravdelning. Hon identifierade sig inte med deras normer men säger att hon 

antagligen hade gjort det om hon arbetat kvar längre. Andra anställda upplever ingen kultur på 

ICA Hacksta utan upplever att det finns varierade människor och åsikter. (Intervju 5, anställd; 

8, tidigare anställd) Gemensamt för samtliga respondenter är att de inte upplever att ICA 

Hacksta medvetet har påverkat normer utan att det är skapat av lagerpersonalen själva.  

 

4.7 Förmåner 
ICA Hacksta har förmåner för sina anställda utöver lön. Varje dag får de anställda två frukter 

samt gratis kaffe eller thé (Intervju 2, gruppchef). Den utlovade frukten finns dock inte alltid 

tillgänglig i gemensamhetsutrymmena (Intervju 5, anställd). Det finns en kafeteria och en 

restaurang där de anställda får handla mat till förmånliga priser. Det finns även en 

personalförening som arbetar för att skapa förmåner åt anställda. De har bland annat ordnat 

rabatterade priser på simning på Lögarängsbadet och på sportanläggningen Bellevue, både 

lokaliserade i Västerås. Alla anställda på ICA Hacksta har gratis tillgång till ett gym och en 

naprapat som finns på arbetsplatsen. Det för att undvika förslitningsskador då lagerpersonalen 

utför ett fysiskt påfrestande arbete. Anställda som har lönekonto hos ICA Banken får fem 

procent rabatt på alla köp i ICAs butiker. (Intervju 2, gruppchef) 

 

Trivselpengar tilldelas grupperna på lagret varje år. Trivselpengen är 400 kronor per anställd 

och det ska gå till valfri gemensam aktivitet. Aktiviteten planeras gemensamt med gruppchef 

och grupp. Exempel på aktiviteter som görs är: middag, femkamp eller bowling. Storleken på 

trivselpengen påverkas inte av gruppens eller den enskildes prestation. (Intervju 6, gruppchef) 

 

4.8 Belöningar och bestraffningar 
På ICA Hackstas lager finns det både ”belöningar” och ”bestraffningar”. De styrs av den 

anställdas PANK. PANK står för: (Intervju 3, anställd)  

 

P = Prestation 
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A = Attityd 

N = Närvaro 

K = Kvalité 
 

Om du som anställd har en bra PANK kan du bli belönad i form av förtur till uppdrag och 

utbildningar, få en rotationsplats samt möjligheten att bli fadder till nyanställda. 

Ackordssystemet och den högre lön som medföljer kan ses som en belöning. (Intervju 3, 

anställd; 7, tidigare anställd) En annan belöning är den vinstprocentuella julbonusen som 

utdelas till de fast anställda om företaget presterat bra under året. Anställda måste uppfylla 

och ha en bra PANK för att behålla sin rotationsplats, men även för att i framtiden kunna få 

nya tjänster En anställd som har en rotationsplats kan bli tvungen att lämna den ifrån sig om 

den efterfrågas av en person som arbetat längre inom företaget. (Intervju 3, anställd) Anställda 

kan även få belöning i form av ett yrkestillägg som ges av gruppchefer till dem som presterar 

bra. Yrkestillägget innebär en löneökning per timme med 1-5 kronor. Yrkestillägget kan dock 

bli orättvist fördelat då vissa gruppchefer delar ut tillägget till sina personliga favoriter även 

om de finns andra som presterar bättre. (Intervju 2, gruppchef)  

 

 En dålig PANK kan leda till ”bestraffningar”, så kallade åtgärdsplaner. Åtgärdsplaner är: 

(Intervju 1, anställd; 3, anställd; 5, anställd; 8, tidigare anställd) 

 

Förstadagsintyg innebär att vid fler än sex stycken sjukdomstillfällen per år måste den 

anställde vid nästa sjuktillfälle besöka ICA Hackstas företagshälsovård PREVIA och få ett 

sjukintyg.  

 

Straffschema innebär att du som anställd får ett schema som ingen har permanent. Arbetstiden 

är mellan 09.00-18.00. Ingen obekvämarbetstidsersättning betalas ut under den arbetstiden 

och den anställde förlorar därmed inkomst. Då anställda vet att de arbetstider drabbar dem 

som misskött sig upplevs det som skamligt att få det schemat.  

 

Arbete i frysen innebär arbete som expeditör i frysen. Timlönen är lägre än vanligt men det 

tillkommer ett frystillägg vilket innebär att lönen når samma nivå som i vanliga lagret men 

arbetet sker i låg temperaturmiljö. 

 

4.9 Arbetsmiljö 
Ansvariga för arbetsmiljön på expeditionsavdelningen är en gruppchef och hans överordnade. 

De har månatliga fysiska möten där två andra kollegor, en skyddsombudsman samt en 

representant från den operativa kärnan möts för att diskutera arbetsmiljöfrågor. 

Representantens uppgift är att föra fram sina kollegors åsikter vid mötet. Ansvarig för 

arbetsmiljöfrågor säger ”Jag anser inte att vi på ICA ligger i framkant i branschen när det 

gäller arbetsmiljöfrågor”.(Intervju 2, gruppchef)  

 

Miljön på ICA Hackstas lager beskrivs av anställda och tidigare anställda som tråkig och grå.  

Arbetsplatsen refereras som ”Gruvan”, då lagret är grått och saknar ljusinsläpp. Det finns 

dock förståelse för att det är ett lager men lite färger skulle göra miljön trevligare. (Intervju 3, 

anställd) Miljön beskrivs även som bullrig och riskfylld om du själv eller arbetskamrater är 

oförsiktiga (Intervju 4, tidigare anställd; 5, anställd). Miljön är rörig men samtidigt bra 

strukturerad och uppbyggd (Intervju 4, tidigare anställd; 8, tidigare anställd). Miljön är ibland 

oren. När en pall har vält tar det ibland lång tid för städarna att ta upp det. Även toaletterna 

beskrivs som orena. (Intervju 4, tidigare anställd; 5, anställd) Med tanke på hur mycket 
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lagerpersonal som arbetar samtidigt är det förhållandevis tyst och rent (Intervju 7, tidigare 

anställd). Under sommarmånaderna är det mycket varmt i lagret och det finns ingen 

klimatanläggning (Intervju 8, tidigare anställd). 

 

4.10 Påverkan till förändring 
Förändring inom ICA Hacksta sker inte på gruppchefsnivå utan börjar först hos 

avdelningschefen. Det beror på att förändringar som görs i exempelvis rutiner måste göras på 

alla ICAs lager. Men förändringar som inte påverkar andra enheter inom ICA är lättare och 

går snabbare att genomföra. Ledningen omorganiserar ofta för att skapa kortare beslutsvägar. 

Ett nyligen taget beslut är att minska arbetsgrupperna från cirka 50 anställda till 20-25. Det 

för att öka kommunikationen mellan gruppchefen och anställda. (Intervju 2, gruppchef) 

 

Anställda har blandade meningar när det gäller möjligheten för dem att förändra, påverka och 

komma med egna förslag. ”Personligen kan jag inte göra mycket för att förändra då regler 

kommer i vägen, men ledningen är snabba med att göra förändringar för att förbättra 

verksamheten” (Intervju 1, anställd). De möjligheter som finns för anställda att genomföra 

förändring är en idélåda, att prata med chefer och att ge förslag till lagerrådet (Intervju 3, 

anställd; 4, tidigare anställd; 5, anställd; 8, tidigare anställd). På en daglig basis kan anställda 

komma med förpackningsförslag till varorna, exempelvis om kartongen en vara är packad i är 

ostabil, kan den bytas ut eller förbättras (Intervju 5, anställd).  Ibland kan chefer efterfråga 

idéer och förbättringsförslag under veckomötena, alla idéer tas inte vidare men som anställd 

får möjligheten att uttrycka din åsikt (Intervju 7, tidigare anställd).  

 

De anställdas åsikter värderas högt och det finns möjlighet för dem att tycka till.  Men 

samtidigt som deras åsikter värderas högt så är det väldigt få av lagerpersonalen som får 

respons på sina förslag. Responsen påverkas av vilken chef du har men även av de långa 

byråkratiska vägar som beslut färdas. På grund av den uteblivna responsen är det inte många 

som engagerar sig i att komma med idéer och förbättringsförslag. (Intervju 6, gruppchef)   

 

4.11 Ledarskap och påverkan 
Det finns totalt 35 gruppchefer i expeditionsavdelningen på ICA Hacksta och alla har olika 

ledarstilar (Intervju 6, gruppchef). Situationsanpassat ledarskap är något som alla gruppchefer 

använder. Det innebär att ledarstilen förändras från formell till informell beroende på vilken 

situation eller vilken anställd du som chef hanterar. (Intervju 2, gruppchef; 6, gruppchef) Att 

vara en ledare istället för en chef gör att anställda får mer respekt för sin överordnade. De 

utför då sitt arbete bättre, lyssnar noggrannare på instruktioner och gruppchefen behöver inte 

ständigt övervaka deras arbete.(Intervju 6, gruppchef) Det viktigaste med ledarskap är att vara 

en god förebild för sina gruppmedlemmar men även att se dem. Med det menas att du som 

gruppchef tar dig tid för dina anställda, det kommer att leda till att de blir mer motiverade och 

presterar bättre. Gruppcheferna har årliga utvecklingssamtal med lagerarbetarna där det 

undersöks hur den anställde fungerar på arbetsplatsen samt vilka personliga mål som finns. 

(Intervju 2, gruppchef) 

 

Gruppchefer påverkar en stor del av sina gruppmedlemmars vardag. Lagerpersonal som har 

en bra relation med sin chef får exempelvis lättare att få igenom ledighet. På ICA kan det vara 

problematiskt att få ledigt även om du som är anställd ansöker fyra veckor innan din 

planerade ledighet. Engagerade gruppchefer försöker då hjälpa sina gruppmedlemmar att få 

sin ledighet medan andra inte bryr sig. (Intervju 5, anställd) 
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4.12 Avancemang 
Gruppchef intervjuperson 2 säger ”Alla som kan och vill avancera får möjlighet till det och att 

det är lätt att avancera trots det höga antalet anställda”. En av de intervjuade håller dock inte 

med och säger att det snarare är svårt att synas bland alla andra (Intervjuperson 3, anställd). 

De flesta som arbetar som gruppchefer har varit expeditörer en gång i tiden och sedan arbetat 

sig uppåt. Det kan ta sin tid för vissa medan det för andra går väldigt fort. Det finns även 

anställda som söker en plats på kontoret, exempelvis fakturering.(Intervju 5, anställd) Genom 

att ha inställningen att ”avancemang är möjligt” ökar dina chanser att avancera (Intervju 7, 

tidigare anställd).  När du har varit anställd ett år kan du söka till en rotationsplats. Anställda 

kan även söka internutbildningar som kan leda till avancemang inom olika delar av 

organisationen.(Intervju 2, gruppchef) Gruppchefen som är ansvarig för rekrytering förklarar 

att det finns begränsat antal med rotationsplatser (Intervju 6, gruppchef). 

 

4.13 Enkätundersökning 
Här redovisas resultatet av enkätundersökningen som genomförts.  

 

 

 

 

Första frågan undersöker hur många av de 

anställda på ICA Hacksta som är engagerade i 

sitt arbete. Enkätundersökningen visar att mer 

än hälften av de svarande är mycket 

engagerade i sitt arbete och att enbart 5 procent 

är oengagerade.  

 

 

Figur 5, procentuell fördelning Fråga 1 

 

 

 

Syftet med den här frågan var att jämföra 

resultatet med en tidigare studie. Svaren är 

procentuellt högre än i den undersökning som 

genomfördes under 1980-talet där 14 procent 

av anställda svarade det alternativet. Tre 

fjärdedelar av lagerpersonalen ställer upp på 

sitt arbete och anser sig vara en del av en 

viktig organisation. En fjärdedel är dock bara 

intresserade av sina egna sysslor och inte av 

arbetsplatsen eller arbetsgivaren.  

Figur 6, procentuell fördelning Fråga 2 
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Den här frågan undersöker vad de 

anställda motiveras av. Mer än hälften av 

de respondenterna motiveras och 

prioriterar ekonomisk ersättning. En 

femtedel prioriterar stimulerande och 

roliga arbetsuppgifter och en fjärdedel 

prioriterar och motiveras av flexibla 

arbetsvillkor. Endast en procent av de 

anställda ansåg att kollektiva förmåner 

stimulerade dem bäst.    

    Figur 7, procentuell fördelning Fråga 3 

 

 

Den här frågan undersöker anställdas 

syn på avancemang. Över hälften av 

de anställda ser sig ha liten möjlighet 

att avancera inom organisationen. Nio 

procent ser avancemang för dem själva 

som en omöjlighet medan en tredjedel 

anser att de har stor möjlighet att 

avancera inom företaget.  

 

 

 

Figur 8, procentuell fördelning Fråga 4 
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5 Analys 
Kapitlet innehåller analys av empiri med hjälp av den teoretiska referensramen. I analysen 

kommer frågeställningarna: ”Vilka organisatoriska förhållanden är utmärkande för 

arbetsmiljön och arbetsmotivationen för lagerpersonalen på ICA Hacksta?” ”Vilka 

organisationsförändringar kan genomföras för att påverka de anställdas motivation och 

arbetsförhållanden?” besvaras. Kapitlet är indelat i teman för att vara mer överskådligt för 

läsaren. 

 

Vi inleder den här analysen med slutsatsen att vår uppfattning om anställdas motivationsnivå 

på ICA Hacksta delvis inte var sann. Uppfattningen var att fler anställda var oengagerade i sin 

arbetsplats, svaren skiljer sig mellan enkätundersökningen och de personliga intervjuerna. 

Även om de anställda generellt sätt är engagerade i sitt arbete vill vi påpeka vad som skulle 

kunna göras av ICA Hackstas ledning för att öka deras motivation ytterligare. Vi kunde inte 

dra några generella slutsatser när vi granskade skillnader mellan anställda och tidigare 

anställda eftersom vi anser att intervjuerna varit för få.  

5.1 Analys av Motivation 
En egen observation är att du som anställd på ICA Hacksta antingen är nöjd eller missnöjd 

med ditt arbete. Vi upplever att det är få som är neutrala i frågan och det känns som normerna 

på arbetsplatsen kräver ett ställningstagande. Det baserar vi delvis på svar från tidigare 

anställd Intervjuperson 7 som uttrycker det här klart och tydligt medan de andra 

respondenterna uttryckte det indirekt. Vi tror att anställdas inställning kan påverkas av 

samhällets negativa åsikter angående lagerarbete och att det är något som gäller generellt för 

lagerenheter. Vi tror att negativiteten hos lagerpersonalen kan minimeras genom att byta skift 

på personalen ibland. Grupper med negativ attityd kommer då att splittras samt så minskar 

faktorn att många går till arbetet enbart för att träffa sina vänner. 

 

Enligt enkätundersökningen motiveras anställda på ICA Hacksta främst av materiell belöning 

i form av lön. Lagerpersonalen får ackordslön och det leder enligt Brekke och Nyborg (2010) 

till att anställda är mer engagerade att utföra sina arbetsuppgifter än vad människor som inte 

har uppsatta mål är. Arbetsuppgifterna på ICA Hackstas lageravdelning är monotona och för 

att människor ska förmå sig att utföra dem dagligen utan att tappa tempo och motivation, 

behövs ett ackordssystem. Wikman (2005) ser en negativ aspekt av ackordssystemet där de 

anställda som inte uppnår ackord kan känna sig otillräckliga och ha en tendens att distansera 

sig från arbetet. Det här upplever vi stämmer in på lagerpersonalen då de förklarar att 

ackordssystemet stressar dem snarare än motiverar dem. Anställda tillåts inte att ”ha en dålig 

dag” dag vilket kan leda till att deras motivation minskar.  

 

De intervjuade anställda och tidigare anställda anser att ICA Hacksta har hög status som 

arbetsgivare, men att själva lagerarbetet har låg status. Den negativa synen på lagerarbete hos 

anställda leder till att lagerpersonalen inte motiveras av det faktum att ICA Hacksta anses vara 

ett högstatusföretag som Alvesson och Sveningsson (2007) säger att anställda gör när de 

arbetar för ett högstatusföretag.  ICA Hacksta måste försöka förändra bilden hos de anställda 

för att de ska känna sig motiverade av faktumet att de är en del av ett högstatusföretag. 

  

Vi har valt att använda undersökningen som beskrivs i Wikman (2005) då den innehåller 

intressanta frågor som vi ville undersöka på ICA Hacksta. Vi ville använda frågorna från den 

tidigare undersökningen i vår enkätundersökning då de berör anställdas motivation på 

arbetsplatsen. I enkätundersökningen framkom det att 24 procent av de tillfrågade engagerade 

sig enbart i sitt eget arbete och inte i sin arbetsgivare eller i arbetsplatsen. Jämfört med de 14 
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procent i undersökningen från 1980-talet så är det en större andel hos ICA Hacksta. Ökningen 

kan enligt oss bero på den omformningen som skedde i våras där de anställdes 

obekvämhetsersättning minskades men även på grund av att anställda är så fokuserade på sitt 

eget arbete för att hinna stanna upp och ta sig tid att tänka på den fysiska och psykiska miljö 

de ingår i. Ökningen kan även bero på att det som anställd inte krävs några förkunskaper samt 

att arbetet saknar utrymme för kreativitet. 

  

Arbetsmiljön är enligt Alvesson och Sveningsson (2007) en hygienisk motivationsfaktor som 

idag leder till missnöje hos anställda. Att förbättra arbetsmiljön skulle vara ett sätt för ICA 

Hacksta att generera inre motivation hos lagerpersonalen. En bättre arbetsmiljö kan uppnås 

genom mer färgsättning på väggarna, ökad renlighet och en bättre fungerande 

klimatanläggning i lagret under sommarhalvåret. 

  

För att öka lagerpersonalens inre motivation kan ledningen utöka informationen om 

tillgängliga rotationsplatser och vilka möjligheter till avancemang som finns inom ICA 

Hacksta. Det för att Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver att befordran inom den inre 

motivationsteorin ses som påverkande faktor. Vi vet inte om det förmedlas information om 

möjligheten till avancemang och varierade arbetsuppgifter men vi tycker att det borde 

förmedlas eftersom det skulle öka motivatoriska faktorer och därmed öka anställdas 

motivation utan att skapa missnöje.    

 

För att öka anställdas instrumentella motivation så behöver cheferna enligt Alvesson och 

Sveningsson (2007) undersöka vad de anställda förväntar sig för resultat av sitt arbete. 

Eftersom gruppcheferna har årliga möten med sina anställda kan frågor ställas under dessa 

möten angående anställdas förväntningar på sig själva och sitt arbete. Sedan kan 

gruppcheferna försöka hjälpa till att uppfylla den anställdes förväntningar. Har den anställde 

exempelvis som mål att avancera kan gruppchefen utförligt informera om vilka vägar som 

finns att gå och vilka arbetsinsatser som krävs. För att öka den instrumentella motivationen 

kan även gruppchefer uppmuntra sina gruppmedlemmar när de gjort någonting bra, då det är 

ett kostnadseffektivt sätt att öka motivation.   

 

Alvesson och Sveningsson (2007) beskriver att anställdas instrumentella motivation försöker 

undgå bestraffningar och få belöningar. Vi anser att en ökad motivation hos omotiverade 

anställda kan nås genom att ICA Hacksta undersöker om det är fördelaktigt att erbjuda dem en 

rotationsplats. Kanske skulle då omotiverade anställda få en nytändning och bli motiverade av 

de varierande arbetsuppgifterna samt att någon har tagit sig tid för just deras arbetssituation. 

Att få vara på en annan avdelning på ICA Hacksta skulle även kunna vara en sporre för 

anställda och öka deras förståelse om att deras arbete är en viktig del i en lång kedja.  

 

Som tidigare nämnts fungerar ackordssystemet bäst på arbetsplatser där monotona arbeten 

utförs. Men ICA Hackstas ledning måste försöka nå de människor som motiveras av roliga 

arbetsuppgifter och snabbare få in dem i rotationsprogrammet. På det sättet kan ICA Hacksta 

slippa nyanställnings och rekryteringskostnader. Trots att rekryteringskostnaden i dagsläget är 

relativt låg är det fortfarande en kostnad som bör minimeras. Företag bör undvika 

nyrekrytering då de förlorar kompetent personal och investerade pengar, exempelvis från 

kurser som den anställda deltagit i.  

 

Ledningen måste försöka nå de 24 procent som motiveras av bra och flexibla arbetsvillkor. En 

undersökning skulle kunna göras för att se om flexibel arbetstid är genomförbart för vissa 

anställda. Det behöver inte röra sig om fullständig flexibel arbetstid utan kanske en timmes 
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flexibel arbetstid varje dag. Möjligheten till flexibel arbetstid skulle öka motivationen hos 

dem som anser det åtråvärt då flexibel arbetstid enligt Lee, Magnini och Kim (2011) fungerar 

som en buffert mot icke traditionell arbetstid. Flexibel arbetstid skulle då tilldelas de som 

önskar det och presterar bra. Att få schemalägga en del av sin egen arbetstid som skiftarbetare 

ökar enligt Staines och Pleck (2007) engagemanget, hängivenheten och viljan att investera i 

arbetet. Att försöka nå anställda med andra motivationsfaktorer än ekonomisk ersättning kan 

göras genom de årliga mötena med anställda.  

 

5.2 Analys av Företagskultur 
ICA Hacksta arbetar inte aktivt för att införa en företagskultur. Det som förmedlas är visioner 

och idéer. Det genomförs idag ingen uppföljning för att se om anställda kommer ihåg 

visionerna och idéerna. Enligt Kunda (1992) är det vanligt bland organisationer att intressera 

sig för att förmedla visioner men likt ICA Hacksta görs sällan någon uppföljning. Utan 

uppföljning kan inte ICA Hacksta förbättra och förändra sin företagskultur. En uppföljning 

kan exempelvis göras under personalmöten.    

 

Lagerpersonalen på ICA Hacksta beskrev företagskulturen på arbetsplatsen differentierat. Det 

vi reagerade på var att anställda upplevde en rå jargong och en negativ attityd. Den råa 

jargongen anser vi beror på att det är en mansdominerad arbetsplats med väldigt få kvinnor. 

Under intervjuer med både lagerpersonal och gruppchefer har vi tolkat det som att en mer 

könsfördelad arbetsplats skulle vara fördelaktigt för arbetsplatsen. Att anställda upplever sin 

arbetsplats som negativ, oren och rå skulle kunna minskas om fler kvinnor ingick i 

arbetsplatsen. Det här grundar sig på vår uppfattning av att en könsfördelad arbetsplats är 

fördelaktig för alla. Men vi inser att det är könsgeneraliserade att anta att fler kvinnor kommer 

att minska den råa jargongen, se till att det blir en renare miljö och bidra till en positivare 

arbetsplats.  

 

Stark företagskultur kan enligt Brown (1995) öka anställdas ansvarskänsla och tillhörighet 

med företaget. För att stärka företagskulturen kan gemensamma frivilliga gruppaktiviteter 

efter arbetstid införas för anställda. Dessa kan vara innebandy i hallen som är tillgänglig för 

de anställda, ett gemensamt träningspass på gymmet, promenader eller att gå ut och ta en öl. 

De anställda får själva vara delaktiga i val av aktiviteter. Aktiviteterna kan informeras om på 

intranätet, genom en Facebook grupp eller på arbetsplatsens anslagstavla.  Syftet med 

gruppaktiviteterna är att bidra till att arbetsplatsen ses som en positiv plats att vara på samt att 

stärka gemenskapen. Företagskultur innebär enligt Alvesson (2009)  att flera människor delar 

samma normer och värderingar vilket människor som socialiserar ofta gör. Genom roliga 

aktiviteter på arbetsplatsen kan normen ändras från att idag vara negativ till att uppfattas som 

positiv. Om alla anställda har en gemensam kultur kommer de lättare att identifiera sig med 

ICA Hacksta.  

  

Trivselpengarna som delas ut varje år till grupperna är inte prestationsgrundande. Det tycker 

vi att de borde vara. Det skulle ha en positiv inverkan på gruppens prestation och motivation 

på arbetsplatsen. För att mäta gruppens prestation kan en utgångspunkt vara hur bra gruppens 

så kallade ”PANK” är. Bonuspoäng kan även delas ut för ett önskvärt beteende som sedan 

leder till ökad trivselpeng för gruppen. Det här bidrar till en positiv tävlingsinriktning 

grupperna emellan och gruppkänslan ökar. Deltagare i gruppaktiviteter kan då belönas med 

bonuspoäng.  
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5.3 Analys av ledarskap 
Precis som Eskildsen, Kristensen och Westlund (2004) säger så har vi har under vår studie 

märkt att gruppcheferna är mer tillfredställda med sitt arbete än vad övriga anställda är. Det 

kom vi fram till i och med att gruppcheferna i större utsträckning talar positivt om företaget 

samt att de upplever arbetsplatsen på ett helt annat sätt. Karasek (1981) och Westlander 

(1976) förklarar att graden av självbestämmande påverkar aktivitets och passivitetsnivån på 

arbetsplatsen men även utanför arbetet. Då gruppcheferna planerar sin arbetsdag själva i större 

utsträckning drar vi slutsatsen att det gör dem mer tillfredsställda än lagerpersonalen. 

 

Hierarkin är tydlig på ICA Hacksta och alla vet vilken position de har. Gruppcheferna 

beskriver sig som ledare och säger sig använda sig av situationsanpassat ledarskap. 

Lagerpersonalen definierar dem mer som chefer med autoritär ledarstil. Alvesson (2009) 

definierar en ledare som någon som försöker påverka med huvudet, hjärtat och värderingar 

medan en chef tar till konkreta medel och åtgärder. Vi anser att ett hierarkiskt ledarskap 

behövs på en stor arbetsplats, men det skapar även en ”vi-mot-dem” inställning hos de 

anställda. För att minska den inställningen vore det bra om gruppchefer och gruppmedlemmar 

möts på en hierarkineutral nivå genom de gemensamma gruppaktiviteter som nämnts tidigare.  

 

Det finns idag en medvetenhet hos gruppcheferna på ICA Hacksta om problem som finns i 

verksamheten. Dessa problem är att de inte ligger i framkant i arbetsmiljön samt att de inte 

ger respons till anställda när förslag framförs. Trots att den här medvetenheten finns är de 

passiva till förbättring. Det här resulterat i att anställda numera inte framför förslag. Alvesson 

och Sveningsson (2008) säger att användandet av ett mikroperspektiv fångar upp lokala 

tolkningar hos dem som igår i organisationen och kommer att uppleva förändringen. 

Förändringsförslag bör därför komma från lagerpersonal som känner sin arbetsplats väl.  Vi 

har några förslag på hur ICA Hacksta kan förmedla respons till de anställda där förklaring ges 

om varför ett förslag exempelvis inte är genomförbart. De kan exempelvis kommunicera med 

sina anställda genom intranätet, via mail utskick, under personalmöten samt ge personlig 

respons till förslagsgivare. Vi tycker att personalmöten samt intranätet är den bästa 

kommunikationsvägen då man i rask takt kan gå igenom ett flertal förslag.    

 

Wikman (2005) beskriver informella kontrakt mellan anställd och arbetsgivare som de 

förväntningar och krav parterna har på varandra. Det kan exempelvis vara så att den anställde 

ställer upp utanför kontraktets gränser och i gengäld tryggar arbetsgivaren anställning och ger 

möjligheter till framtida avancemang. Då ICA Hackstas ledning inte ger anställda något 

tillbaka vid övertid eller beordrad övertid, förutom ekonomisk ersättning, så minskar statusen 

på arbetsplatsens informella kontrakt. Det leder till att lagerpersonalen inte ställer upp för sin 

arbetsplats då de inte har något att vinna på det.  En ökad ömsesidighet skulle enligt Alvesson 

och Sveningsson (2007) skulle kunna öka lagerpersonalens interaktiva motivation. ICA 

Hackstas ledning bör förändra sitt tankesätt och börja ställa upp för sina anställda för att få 

gensvar. Det kan exempelvis vara att erbjuda personalen kompensations tid eller utökad 

semester istället för betald övertid. Det tror vi skulle vara en sporre för många av dem då de 

har ett krävande arbetsschema.  

 

Att påminna anställda om att de är värdefulla för företaget ökar de deras motivation, men 

samtidigt måste de informeras om att de inte är oersättliga. ICA Hacksta vill inte ha 

omotiverade anställda då de presterar sämre och det påverkar hela arbetsplatsen. Det är inte 

bra om beteendet sprider sig till andra på arbetsplatsen. Som ledare måste du hitta en balans 

mellan att berömma dina anställda och att ha ett auktoritärt ledarskap.   
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5.4 Analys av Personalkoncept 
Alvesson och Sveningsson (2007) nämner tre punkter för personalkoncept; uppfattningen om 

vilka personer företaget vill rekrytera, vad företaget erbjuder för att stimulera anställda samt 

formandet av anställdas motivation, kultur och identitet genom organisatoriska arrangemang 

och kommunikation. Vi anser att ICA Hackstas personalkoncept idag inte är fullt utvecklat 

utan det finns förbättringsmöjligheter. Vi kunde identifiera en modell på ICA Hacksta som 

beskriver den ideale anställde. Det finns även idéer på hur personal ska rekryteras och 

motiveras i början av sin anställning. Med det menas att ICA Hacksta är medvetna om att 

nyanställd personal motiveras av ackordssystemet men att åtgärder inte görs för dem som 

arbetat under en lång tid och inte längre motiveras av ackordssystemet i samma utsträckning. 

ICA Hacksta måste avgöra vad som i det stora hela motiverar personalen. Ledningen mäter 

idag prestationer via ackordssystemet och lönen grundas på resultatet av ackordstiden. ICA 

Hacksta förväntar sig sedan att ackordssystemet ska motivera och behålla de anställda i 

företaget. Förutom ackordssystemet finns det ingen mall för hur de ska påverka och forma 

sina anställda. ICA Hacksta behöver införa ett personalkoncept för att få sina anställda mer 

indoktrinerade i företaget. De får genom indoktrineringen en ökad tillhörighet och kommer att 

arbeta hårdare för att vara en del av företaget och arbetsplatsen. 

 

I vår studie har det framkommit att hälften av de anställda motiveras av materiella stimulanser 

medan den andra hälften motiveras av stimulerande arbetsuppgifter och arbetstider. Vi anser 

att ICA Hacksta idag har ett svagt personalkoncept då de enbart lyckas motiveras hälften av 

sina anställda fullt ut. För att fånga upp de andra måste ICA Hacksta enligt Alvesson och 

Sveningsson (2007) profilera sina anställda samt öka originaliteten i utformandet av sitt 

personalkoncept. Med det menar vi att ICA Hacksta skulle kunna skapa ett personalkoncept 

som kombinerar immateriella och materiella stimulanser och därmed differentierar sig från 

andra liknande företag.   

 

5.5 Vidare analys 
Nyanställda får som tidigare nämnts en varsin fadder tilldelad. I intervjuerna har det 

framkommit att nyanställda påverkas av vilken fadder de tilldelas och att prestationen skiljer 

sig åt faddrar emellan. Därför tycker vi att nyanställda som är missnöjda med sin fadder ska få 

möjligheten att byta. För att öka faddrarnas motivation kan en ekonomisk engångsersättning 

tilldelas de som haft en ”lärling” som senare får fortsatt anställning. Efter avslutad 

fadderperiod får den nyanställde utvärdera sin fadders prestation. Om faddern presterat bra får 

han eller hon i sin tur bonuspoäng som omvandlas till gruppens trivselpeng.  

 

Vi anser att samtliga som arbetar inom ICA bör ha rabatterade priser i ICA butikerna oavsett 

om de har sitt lönekonto hos ICA-banken eller inte. Det borde ses som en fördel för ICA att 

anställda handlar i en ICA butikerna i stället för hos konkurrerande företag. Vi förstår tanken 

med att ICA banken vill ha fler kunder, kapital samt minskade transaktionskostnader. Därför 

anser vi samtliga borde få rabatterade priser men de som har ICA Banken kan få en ökad 

procentuell rabatt.  
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6 Slutsats 
Kapitlet presenterar de slutsatser vi kommit fram till efter analys av empirin. För att komma 

fram till förbättringsförslagen har vi utgått ifrån Alvesson och Sveningsson (2007)”värden till 

anställda” som motivationsfaktorer, då det idag är svårt för företag att konkurrera med lön. 

Under studien har vår förståelse ökat för komplexiteten inom ämnet motivation. Det på grund 

av svårigheten att undersöka psykologiska aspekter hos en grupp individer och därefter dra 

generella slutsatser. Våra förbättringsförslag kan därför inte ses som generella inom 

lagerverksamhetsbranschen utan gäller enbart ICA Hacksta.  

 

6.1 Förbättringsförslag: 

 Arbeta för en mer könsfördelad arbetsplats  

 Informera anställda om avancemangsmöjligheter 

 Se över möjligheten för kompensations tid eller utökad semester istället för 

övertidsersättning  

 Kontrollera om det är genomförbart att införa flexibilitets tid till dem som önskar det 

och förtjänar det  

 Utöka arbetet med att påminna anställda om visioner, mål och idéer och påpeka hur 

viktiga de är för organisationen och deras arbetsplats 

 Arbetsmiljön kan förbättras med färg, ökad renlighet samt en klimatanläggning 

 Tänka på att motivera lagerpersonalen när de gör ett bra arbete eller ställer upp och 

arbetar övertid. Ett tack och beröm ger mer än vad det kostar.  

 Påminn anställda om att de är värdefulla för företaget men att de inte oersättliga.  

 Inför möjlighet för omotiverade anställda att få se andra delar av verksamheten och 

därmed få en helhetsbild av företaget och tillhörigheten för företaget ökar. 

 Införa valmöjlighet att byta fadder. 

 Samtliga anställda borde ges rabatter i ICA butikerna. De som har ICA Banken kan få 

en högre procentuell rabatt.  

 Gemensamma aktiviteter så som träning har många positiva fördelar. 

 Trivselpeng bör påverkas av prestation 

 Förändra inställningen till omotiverad personal genom att erbjuda en rotationsplats 

med krav på synlig förbättring  

 Återkoppling till anställda när de framför förslag, oavsett om förslaget antas eller inte 

 

Vi har i våra förbättringsförslag till ICA Hacksta inte tagit hänsyn till de ekonomiska 

förutsättningarna för genomförande av dem. Det för att vi inte är tillräckliga insatta i 

fördelningen av ekonomiska resurser på ICA Hacksta.  Möjligheterna till införandet av 

förbättringsförslagen bör därför granskas av ICA Hacksta då förändringsförslagen ses som ett 

sätt att möta anställdas behov. Förslagen gynnar och motiverar många samt fungerar enligt 

oss tillsammans med organisationens riktning.  För att sedan införa förändringar och få 

anställda att ta till sig dem måste ICA Hacksta informera om varför förändringen är 

nödvändig och sedan arbeta för att förändringen följs.  

 

Slutligen vill vi säga att: ”Ett företag som ligger i frammarsch inom arbetsmotivation måste 

ständigt förbättras och utvecklas för att behålla sin status och sina medarbetare” 
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Bilaga 1 Intervjufrågor anställda 
Ålder, tid inom organisationen, befattning.  

 

1. På vilket sätt känner du dig delaktig på arbetsplatsen? 

2. Vad betyder arbetet i förhållande till familj, vänner, samhället och dig själv? 

3. Vad har du för arbetsuppgifter? Varierande? 

4. Hur upplever du arbetsmiljön? 

5. Finns det någon möjlighet för dig som anställd att komma med idéer angående 

utveckling av organisationen och din arbetssituation? 

6. Finns det någon organisationskultur på ICA, exempelvis normer? 

7. (Om ja) Identifierar du dig med den? 

8. Arbetar du för att leva eller lever du för att arbeta? 

9. Ser du ditt arbete som en investering inför framtiden? I så fall hur? 

10. Anser du att ICA är ett högstatusföretag att arbeta för?(attraktiv arbetsgivare) 

11. Tycker du att det är lätt att uppnå framgång och avancemang på ICA? 

12. Finns belöningar och bestraffningar? Om ja, i så fall vilka? 

13. Ställer du ofta upp på jobbet? Om ja, vilket gensvar får du? Förutom lön? 

14. Motiverar ackordssystemet dig?   

15. Har din identitet påverkats av att arbeta på ICA Hacksta?   

16. Tänker du på ditt arbete utanför arbetsplatsen? Positiva, negativa, förbättringsåtgärder 

17. Vad motiverar dig mest: roliga arbetsuppgifter eller högre ersättning? 

  



II 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor tidigare anställda 
Ålder, tid inom organisationen, befattning.  

 

1. På vilket sätt kände du dig delaktig på arbetsplatsen? 

2. Vad hade du för arbetsuppgifter? Varierande? 

3. Hur upplevde du arbetsmiljön? 

4. Fanns det någon möjlighet för dig som anställd att komma med idéer angående 

utveckling av organisationen och din arbetssituation? 

5. Upplevde du någon organisationskultur på ICA, exempelvis normer? 

(Om ja) Identifierade du dig med den? 

6. Arbetar du för att leva eller lever du för att arbeta? 

7. Såg du arbetet på ICA Hacksta som en investering inför framtiden? I så fall hur? 

8. Anser du att ICA är ett högstatusföretag att arbeta för? (attraktiv arbetsgivare) 

9. Upplevde du det som lätt att uppnå framgång och avancemang på ICA? 

10. Fanns belöningar och bestraffningar? Om ja, i så fall vilka? 

11. Motiverade ackordssystemet dig?   

12. Har din identitet påverkats av att arbeta på ICA Hacksta?   

13. Tänkte du på ditt arbete utanför arbetsplatsen? Positiva, negativa, förbättringsåtgärder 

14. Vad motiverar dig mest: roliga arbetsuppgifter eller högre ersättning?  



III 
 

Bilaga 3 Intervjufrågor till gruppchef ansvarig för arbetsmiljöfrågor 
Ålder, tid inom organisationen, befattning.  

1. Kan lagerpersonalen på ICA-Hacksta påverka sin arbetssituation?(Tider, sysslor) 

2. Hur arbetar ni med arbetsmiljö? Exempelvis 5 minuters pauser 

3. Är de anställda engagerade i arbetsmiljöfrågor? 

4. Tror Du att Ni arbetar annorlunda jämförelsevis med liknande arbetsplatser, 

exempelvis Coop Lagret? 

5. Finns det möjlighet till avancemang för anställda?  

(Om ja) Är det många som väljer den vägen? 

6. Finns det något slags belöningssystem?  

(Om ja) Enskilt eller kollektivt? Monetärt eller med andra förmåner? 

7. Vilka värden anser du de anställda på lagret ges (lön, inflytande, titlar)? 

8. Försöker Ni medvetet att stimulera de anställdas motivation och engagemang? 

(Om ja) Görs det i så fall genom materiella (lön) eller emotionella (titlar) 

stimulanser? Kanske en mix av bägge? 

9. Har ni ett ackordssystem och hur fungerar det? Hur ser du på det systemet? 

10. Ser du ICA Hacksta som en hög status arbetsgivare? 

11. Arbetar ni med att skapa en speciell organisationskultur med värderingar och 

normer?  

(Om ja) Följs det upp för att kontrollera effekter? 

12. Kan förändringar göras i mindre grupper för att öka motivation eller görs 

förändringar ofta genom hela organisationen? 

13. Anser du att du är en chef eller ledare? Ledare = påverka människor genom 

värderingar Chef = arbetar med formella medel och styrning 
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Bilaga 4 Intervjufrågor till gruppchef ansvarig för rekrytering 
Ålder, tid inom organisationen, befattning.  

1. Har ni någon speciell mall ni går efter då ni rekryterar? Vad efterfrågas? 

(Om ja) Inkluderar den en formulering av ” den ideala anställda”? 

2. Följer ni etablerade personalkoncept för exempelvis rekrytering eller följer ni ett 

eget?  

3. Försöker ni medvetet att stimulera de anställdas motivation? 

4. Blir er personal motiverade genom emotionella eller materiella stimulanser? 

5. Hur skiljer sig löner och arbetsvillkor från andra i samma bransch? Eller följer ni 

enbart kollektivavtal? 

6. Gör ni planer på förbättringsåtgärder inom motivation? 

7. Vilka värden anser du de anställda på lagret ges (lön, inflytande, titlar)? 

8. Ser du ICA Hacksta som en högstatus arbetsgivare? 

9. Vad består er interna CROSS undersökning av? 

10. Anser du att du är en chef eller ledare? Ledare = påverka människor genom 

värderingar Chef = arbetar med formella medel och styrning 
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Bilaga 5 Frågor Elektronisk Enkätundersökning ICA Hacksta Lagret Västerås 
1. Hur engagerad är du i ditt arbete?  

o Mycket 

o Måttligt 

o Inte alls 

  

2. Vilket påstående stämmer bäst överens med din situation?  

o Jag är engagerad i mitt nuvarande jobb. Jag tycker att jag är en viktig del i en 

meningsfull organisation och ställer upp för den. 

o Jag bryr mig egentligen bara om vad jag själv sysslar med på jobbet. Mitt 

engagemang gäller bara det och inte min arbetsgivare eller arbetsplatsen.  

 

3. Vad prioriterar/motiverar du mest i dagsläget, i din arbetssituation?  

o Ersättning i form av pengar 

o Ersättning i form av bra och flexibla arbetsvillkor 

o Ersättning i form av kollektiva förmåner (exempelvis en ny kaffemaskin) 

o Stimulerande och roliga arbetsuppgifter 

 

4. Om du vill avancera inom organisationen, hur ser då dina möjligheter ut? (Att 

klättra)  

o Stor möjlighet 

o Liten möjlighet 

o Omöjligt 

  



VI 
 

Bilaga 6 Översikt Västerås 

 
 

Figur 4, Översiktskarta Västerås med markering på ICA Hacksta. Källa: Hittas hemsida 1.  

 

 

 
 

 


