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Förord 
 

Vi skulle vilja tacka alla respondenter som har ställt upp i våra intervjuer samt i vår 

enkätundersökning. Vi hoppas att vi kan ge en rättvis bild av det som vi har undersökt. Vi vill 

även tacka de grupper som har givit oss bra och konstruktiv kritik under opponeringstillfällena 

och vår handledare Josefine Rasmussen. Sedan skulle vi även vilja tacka Ulrika Svallingson för 

korrekturläsning.  

 

Ett stort tack för all hjälp!  

 

Linköping, 1 juni 2018.    

 

Oscar Falk & Gabriel Svallingson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

Sammandrag 

 

En organisation existerar för att individer ska samverka för att uppnå ett gemensamt mål. I tider 

med hög personalomsättning är det en utmaning för många organisationer att nå målkongruens 

och syftet med denna studie är att undersöka hur företag arbetar för att uppnå målkongruens i 

takt med ökad personalomsättning med hjälp av incitamentsprogram. För att besvara syftet har 

intervjuer utförts på två olika företag inom detaljhandeln med personer som arbetar aktivt med 

incitamentsprogram och en enkät har genomförts i ett av företagens varuhus. I den teoretiska 

referensramen beskrivs teorier gällande förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare, 

olika typer av incitamentsprogram och motivationsfaktorer. Det empiriska resultatet visar att 

incitamentsprogram används i de undersökta organisationerna för att nå målkongruens, minska 

personalomsättning och höja engagemanget hos de anställda. Det visade sig även att 

kombinationer av olika incitamentsprogram tillämpas för att nå olika typer av mål och att 

personlig utveckling är den främsta motivationsfaktor för de butiksanställda.   

 

 

Nyckelord: Incitamentsprogram, målkongruens, personalomsättning, detaljhandel       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

Abstract 

 
English title: To achieve goal congruence in retail businesses  

 

An organization exists for individuals to work together and reach a common goal. In times of 

high personal turnover rate, it is a challenge for many organizations to achieve goal congruence 

and the purpose with this study is to examine how companies work to achieve goal congruence 

in line with increasing personal turnover rate with the aid of incentive plans.  

In the theoretical reference frame theories are described regarding the relationship between 

superior and subordinate, different types of incentive plans and motivational theories. To be 

able to answer the purpose of this essay, interviews have been conducted on two different 

companies in retail with individuals who works with incentive plans and a survey has been 

conducted in one of the companies© stores. The empirical result shows that the incentive plans 

are used in the researched organizations to achieve goal congruence, increase employee 

retention and improve the commitment with the employees. The results showed that incentive 

plans apply to reach different types of goals and that personal development was the primary 

motivational factor.  

 

Keywords: Incentive plans, goal congruence, personal turnover, retail          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

Begreppsförklaring 

 

I detta avsnitt kommer vi kortfattat att förklara begrepp som nämns inom ramen för uppsatsen 

i syfte att ge en ökad förståelse för läsaren.   

 

Målkongruens: Ett begrepp som används flitigt inom ekonomistyrning och beskriver hur olika 

individers mål överensstämmer med organisationens mål. Målkongruens innebär kortfattat 

betydelsen av att de anställdas mål stämmer överens med företagets mål. (Anthony R, 

Govindarajan V, Hartmann F, Kraus K & Nilsson G 2014)       

      

Hoppjerka: Hoppjerka var en tecknad figur som på 1950-talet blev symbolen för individer som 

skiftade arbetsplats mer frekvent. Det ansågs att dessa arbetare inte lärde sig sitt yrke optimalt. 

Den allmänna uppfattningen var att en “hoppjerka” hade en ovana för arbetsmaskiner som i sin 

tur ökade risken för skador samt att en hoppjerka hade svårt att behålla ett arbete.  

(Helldahl 2008). 

 

Ekonomistyrning: Begreppet ekonomistyrning enligt nationalencyklopedin är, “avsiktlig 

påverkan av ett företags verksamhet och dess befattningshavare med avsikt att nå uppsatta 

ekonomiska mål” (Nationalencyklopedin, u.å, b).  

 

Generation X: Personer födda på 1960-talet fram till början av 1980-talet. 

(Nationalencyklopedin, u.å, d).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1. Bakgrund .................................................................................................................... 1 

1.2 Problemformulering ...................................................................................................... 3 

1.3 Syfte och Frågeställningar ........................................................................................... 4 

2. Metod ................................................................................................................................ 5 

2.1 Val av ansats ............................................................................................................... 5 

2.2. Urval ........................................................................................................................... 6 

2.2.1. Val av företag ....................................................................................................... 7 

2.2.2 Val av respondenter .............................................................................................. 8 

2.3. Metod för datainsamling .............................................................................................. 9 

2.3.1. Intervju ................................................................................................................. 9 

2.3.2. Enkät .................................................................................................................. 11 

2.4. Sekundärdata ........................................................................................................... 13 

2.5. Trovärdighet .............................................................................................................. 13 

2.5.1 Reliabilitet ............................................................................................................ 13 

2.5.2 Validitet ............................................................................................................... 14 

2.5.3 Etik ...................................................................................................................... 14 

3 Teoretisk Referensram ..................................................................................................... 16 

3.1. Målkongruens ........................................................................................................... 16 

3.1.1. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare .......................................... 16 

3.2. Incitamentsprogram .................................................................................................. 20 

3.2.1. Icke-finansiella incitamentsprogram .................................................................... 20 

3.2.2. Finansiella Incitamentsprogram .......................................................................... 22 

3.3 Motivationsfaktorer ..................................................................................................... 25 

4 Empirisk Resultat ............................................................................................................. 27 

4.1 Hemelektronikkedjan.................................................................................................. 27 

4.1.1. Personalomsättning ............................................................................................ 27 

4.1.2. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare .......................................... 28 

4.1.3. Incitamentsprogram ............................................................................................ 29 

4.1.4. Motivationsfaktorer ............................................................................................. 32 

4.1.5. Underordnades perspektiv gällande mål ............................................................. 34 

4.2 Trädgårdsföretaget .................................................................................................... 34 

4.2.1. Personalomsättning ............................................................................................ 34 

4.2.2. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare .......................................... 35 



 

   

 

 
 

4.2.3. Incitamentsprogram ............................................................................................ 36 

5 Analys .............................................................................................................................. 39 

5.1 Incitamentsprogram ................................................................................................... 39 

5.2 Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare .................................................. 43 

5.3. Underordnades perspektiv ........................................................................................ 46 

6 Slutsats ............................................................................................................................ 47 

6.1. Hur är incitamentsprogrammen utformade? .............................................................. 47 

6.1.2. Hur används olika incitamentsprogram av företag för att uppnå målkongruens? .... 48 

6.1.2.1. Hur påverkas personalomsättning av incitamentsprogram? ............................. 50 

6.1.3. Hur motiverar incitamentsprogram de anställda? ................................................... 50 

6.2 Vidare forskning ......................................................................................................... 51 

7 Referenser; ...................................................................................................................... 52 

Bilagor ................................................................................................................................. 56 

Bilaga 1 – Intervjuformulär ............................................................................................... 56 

Bilaga 2 – Enkätformulär .................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

1 
 

1 Inledning 

_________________________________________________________________________ 

Inom detta kapitel kommer studiens bakgrund, problematisering samt syfte och 

frågeställningar att presenteras. 

___________________________________________________________________________ 

1.1. Bakgrund 

 

“Your job-security is nothing your employer control anymore, you control it!” 

(Forbes Magazine 2016). 

 

Genom tiderna har anställda värderat lojalitet och förtroende till sin arbetsgivare vilket är i linje 

med säkerhet och förtroende som enskilda individer prioriterar högst (Mazlow 1943).  Under 

senare tid har dessa värderingar emellertid ändrats och forskarna Mehta, Bhakar, Sinha (2010) 

menar på att en arbetstagare utgår inte längre från att hen kommer att tillbringa hela sitt arbetsliv 

på en och samma arbetsplats. De är av uppfattningen att förändringen av dessa värderingar 

beror främst på företags strävan att nå vinster genom nedskärningar, omlokalisering och statiska 

löner. Detta har även lett till att en arbetares syn på livstidsanställning har förändrats. Den 

nuvarande arbetskraften, generation X, ställer högre krav på sin egna utveckling och 

arbetsgivaren. De räds inte att göra djärva karriärbyten för att uppnå sina personliga mål (Mehta 

et. al. 2010).   

   

Helldahl (2008) anser även att arbetarnas “överrörlighet” på arbetsmarknaden under åren 

genomgått en förändring. Under 1950-talet myntades begreppet “hoppjerkan”. Vid denna tid 

stod begreppet för en arbetare som bytte yrke alltför ofta så att denne inte kunde lära sig sitt 

yrke fullt ut innan de flyttade vidare till nästa. Numera har samhällets syn på “hoppjerkor” 

förändrats. Det anses vara positivt att ha erfarenheter från flera olika företag vilket i sin tur 

resulterar i att hoppjerkan är något arbetare ska sträva efter (Helldahl 2008). Enligt Abbasi och 

Hollman (2000) har trenden att hoppa från arbete till arbete blivit alltmer socialt accepterat. 

Detta har dock medfört andra utmaningar för organisationer och individer (Helldahl, 2008). 

Bland annat kan rörliga arbetstagare innebära svårigheter för företagen att nå målkongruens 

(Boles, Dudley, Onyemah, Rouziès & Weeks, 2012). 
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Inom varje organisation arbetar en grupp individer för att uppnå ett gemensamt mål. Det är 

viktigt att alla parter i gruppen drar åt samma håll, att de arbetar för organisationens mål och 

att individens mål stämmer överens med organisationens (Anthony et. al. 2014). 

Målkongruens är därför viktigt för organisationer i syfte att få individer att acceptera och förstå 

den valda strategin (Anthony et.al 2014). Detta resulterar i sin tur att organisationen kan nå en 

högre grad av måluppfyllelse (Anthony et. al. 2014).   

 

Arbetet med att nå målkongruens har ställts inför nya utmaningar i och med att andelen 

tidsbegränsade anställningar ökat sedan 1990-talet (Holmlund & Storrie 2002).  Den ökande 

andelen tidsbegränsade anställningar leder till otrygghet hos de anställda (Cuyper, Bernhard-

Oettel, Berntson, De Witte & Alarco, 2008). Otrygghet i sin tur medför negativa konsekvenser 

för organisationer genom att anställda kommer att minska sitt engagemang för företaget 

(Rousseau 1989). Mindre engagemang till organisationen kommer leda till att individerna 

prioriterar sina egna mål framför organisationens (Rousseau 1989). Detta kan ställa till problem 

för organisationer att uppnå sina mål (Boles, Dudley, Onyemah, Rouziès & Weeks, 2012).  

 

För att största möjliga mån undvika konflikter i strävan att nå målkongruens använder sig 

organisationer av olika metoder. Ett vanligt styrverktyg är incitamentsprogram för att få 

arbetarna att verka för organisationens mål och tidigare forskning har visat att detta är ett 

tillvägagångssätt för en organisation att uppnå målkongruens (Bouillon, Ferrier, Stuebs Jr, West 

2006; Anthony et. al 2014). Med hjälp av incitamentssystem, kan organisationsledningen 

minska avvikelser som sker i lägre nivåer av organisationer. Minskade avvikelser innebär ökat 

välstånd för företaget (Jensen & Meckling 1976). 

 

Incitamentsprogram kan bidra till att medarbetarna arbetar mot samma övergripande mål även 

om de arbetar på olika avdelningar med olika delmål (Anthony et. al 2014). En annan funktion 

som incitamentsprogrammen fyller är att de även hjälper organisationer att minska sin 

personalomsättning (Anthony et. al 2014). Attraktiva incitamentsprogram bidrar till en högre 

arbetstillfredsställelse och får därmed personalen att vilja stanna längre (Appelbaum & Kamal 

2000). Dock är det viktigt att påpeka att felaktig användningen av olika incitamentsprogram 

kan leda till interna konflikter inom organisationen vilket i sin tur kostar företaget både tid och 

resurser för att åtgärda konflikten (Anthony et. al 2014). Å andra sidan, om ett företag har 

fördelaktiga incitamentsprogram som uppskattas av de anställda, kan de minimera risken att 

deras personal attraheras av att arbeta för konkurrenter (Abbasi & Hollman, 2000).  
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1.2 Problemformulering 

 

I takt med företags strävan att uppnå flexibilitet har nedskärningar och omlokaliseringar 

samtidigt lett till att den negativa sociala kopplingen att byta arbete ofta har förändrats. (Abbasi 

& Hollman 2000). De menar att detta har lett till ökade personalkostnader för organisationer. 

De direkta kostnaderna som är kopplade till anställning av ny arbetskraft är ungefär 200 procent 

av en arbetares lön (Boles et al. 2012). Det rör sig dock inte endast om finansiella kostnader 

som drabbar organisationer, utan även om andra organisationskostnader.  

 

Problematik kan uppstå i organisationer när anställda med nyckelroller attraheras av andra 

företag. När toppsäljaren försvinner från ett företag försvinner inte enbart den direkta kostnaden 

i form av lön utan även indirekta kostnader i termer av utebliven försäljning (Boles et al. 2012). 

De högt värderade medarbetarna i organisationen är svårare att ersätta eftersom de har en 

nyckelroll vilket leder till ökade kostnader som uppstår i samband med en rekrytering (Boles 

et al. 2012).   

 

Studier har visat att den ökande personalomsättningen även har fått andra konsekvenser för 

organisationer. Abbasi och Hollman (2000) menar att en ökad personalomsättning kan leda till 

fara för organisationens möjligheter att uppnå sina mål. Då de tidsbegränsadeanställningarna 

har ökat (Holmlund & Storrie 2002), ökar därmed även personalomsättningen och utmaningen 

blir för organisationer att få nya anställda att förstå målen för organisationen (Anthony et.al 

2014). Personalomsättning är högre inom vissa branscher där handel, hotell & restaurang och 

tjänster & service är de branscher där det sker flest nyanställningar och uppsägningar (Svenskt 

Näringsliv 2017). Tidigare forskning visar på att när anställda inte har förstått målen för 

organisationen kan det uppstå konflikter i uppfattningen om vad som är det gemensamma målet 

mellan arbetsgivare och arbetstagare (Vancouver & Schmitt 1991). I principal-agentteorin 

belyser den samma fenomen när dessa två parter är i konflikt (Jensen & Meckling 1976). Vid 

konflikter går det inte att nå målkongruens i en organisation (Anthony et.al 2014). Därför är 

det viktigt att samtliga anställda förstått målen på ett korrekt sätt.   
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1.3 Syfte och Frågeställningar 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur företag arbetar för att uppnå målkongruens i takt med 

ökad personalomsättning utifrån ett styrningsperspektiv. Vi har valt att lägga fokus på de 

incitamentsprogram som organisationer använder sig av för att nå målkongruens. Slutligen vill 

vi även att de undersökta företagen drar nytta av vår studie i framtiden, på så vis att de kan 

använda sig av studien för att förbättra sin organisation.  Därför kommer fokus i denna studie 

vara inriktad mot företag i detaljhandeln och undersöka hur de använder sig av 

incitamentsprogram för att nå målkongruens trots hög personalomsättning. 

 

De forskningsfrågor som vi kommer behandla i denna uppsats är;  

 

1. Hur är incitamentsprogrammen utformade? 

2. a) Hur används olika incitamentsprogram av företag för att uppnå målkongruens vid 

hög personalomsättning? 

b) Hur motiverar incitamentsprogrammen de anställda? 
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2. Metod  

___________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer studiens metod att presenteras. De delar som kommer att tas upp är 

studiens ansats, resonemang kring val av företag och val av respondenter, samt vår 

datainsamlingsmetod. Vi avslutar med att behandla trovärdighet och etik. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Val av ansats   

Syftet för vår studie är att undersöka hur olika organisationer arbetar med finansiella 

incitamentsprogram för att uppnå målkongruens. Vi har därför valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. I kvalitativa studier är huvudfokus på insamling av forskningsdata och 

därefter applicera teorier på den insamlade empirin. Det som särskiljer en kvalitativ studie ifrån 

en kvantitativ är att fokus hamnar på ord framför siffror (Bryman & Bell, 2017).   

En kvalitativ studie är en passande metod för en studie där empiri ska hämtas genom intervjuer 

(Bryman & Bell 2017). Den insamlade empirin har kopplats till teorier för att sedermera skapa 

en bild av verkligheten kring det som har undersökts i studien. I många kvalitativa studier 

handlar det om att se verkligheten från ett annat perspektiv.  

 

För att komma åt lämplig empiri utformas intervjuer baserade på de teorier som beskrivs i den 

teoretiska referensramen och används därefter för att svara på respektive forskningsfrågor. En 

deduktiv ansats enligt Bryman & Bell (2017), innebär att forskaren baserar hypoteser utifrån 

vad som redan är känt i form av teorier. Hypoteserna prövas därefter gentemot de observationer 

som genomförs i studien och det leder till resultatet. Eftersom syftet för vår studie är 

komplicerad att mäta i siffror så väljer vi att avstå från att använda oss av en deduktiv ansats. 

En induktiv ansats är att föredra för denna studie eftersom den bygger på insamlade empiriska 

data för att den ska sedan bli applicerbar på teori (Bryman & Bell 2017).  

 

Vi har valt en abduktiv ansats för vår studie. En abduktiv ansats är en kombination av de två 

tidigare nämnda ansatserna som används för att dra slutsatser och utveckla verkliga teorier 

(Bryman & Bell 2017). Med en abduktiv ansats kan vi gå runt de brister som existerar i induktiv 

och deduktiv ansats. Bristerna i den deduktiva ansatsen är att studien kommer endast att knytas 

till en strikt logik som berör teoriprövning. Gällande den induktiva ansatsen är svagheten att 
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det inte finns några gränser om hur mycket empiriska data det krävs för att skapa en teori 

(Bryman & Bell 2017). 

 

Studien har genomförts med att göra flertalet fallstudier på två olika organisationer. Enligt 

Bryman & Bell (2015) menar de att det vanligaste sättet att genomföra en flerfallstudie är att 

observera två eller flera organisationer. Bryman & Bell (2015) påpekar dock att det har blivit 

allt mer vanligare inom ämnet företagsekonomi att utöka fallstudien genom att använda flertal 

fall av t.ex. organisationer. Det finns både positiva och negativa aspekter gällande 

flerfallsstudier. Yin (2007) menar att en flerfallsdesign genererar mer övertygande resultat och 

är mer solid. Å andra sidan kräver utförandet större resurser och tid (Yin 2007). Vi anser att en 

flerfallsstudie passar vår uppsats eftersom syftet är att se hur olika företag använder sig av 

incitamentssystem för att uppnå målkongruens. Med detta tillvägagångssätt har vi sett likheter 

och skillnader mellan de undersökta företagen. Genom att jämföra de två organisationerna kan 

likheterna och skillnaderna stärka vilka teorier som stämmer överens eller inte i studien 

(Bryman & Bell 2015).  

 

2.2. Urval 

För att besvara studiens syfte har vi undersökt företag som är verksamma inom detaljhandeln i 

Sverige. Vi valde den här branschen då den kännetecknas av att ha en hög personalomsättning 

(Sveriges Näringsliv, 2017) vilket är en vital del av studiens syfte. Företag inom detaljhandeln 

har en större del butiksmedarbetare och en tydlig ledningsgrupp vilket är ett maktförhållande 

som är i linje med de teorier vi har valt. Med hjälp av statistik kunde vi urskilja vilka branscher 

som har högst personalomsättning (Sveriges Näringsliv, 2017). Genom personliga kontakter 

inom detaljhandeln blev vi ledda till personer som arbetar inom human resources för respektive 

organisation som vi sedan kontaktade för att boka intervju. Fördelen med att vi blev ledda fram 

till rätt intervjuperson är att vi kom i kontakt med de som var bäst lämpade för att besvara våra 

frågor. Ifall vi själva hade valt ut intervjuobjekt öppnas risken för att vi hade kunnat komma i 

kontakt med personer som inte är lämpliga för att besvara våra frågor. Valet för vilket varuhus 

enkäten skulle delas ut föll på intervjuobjekten. På det sätt som vi format vårt urval menar 

Bryman & Bell (2015) att denna urvalsteknik benämns som ett snöbollsurval och har i vissa 

avseenden kallats för bekvämlighetsurval. Vi använde oss av ett snöbollsurval i vår studie då 

frågor om extern validitet och generaliserbarhet inte har en lika stor betydelse i en kvalitativ 
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studie enligt Bryman & Bell (2015). Ett snöbollsurval utförs genom att personer inom urvalet 

hänvisar vidare till andra personer som är lämpliga att ingå i studien (Denscombe 2014) och är 

därmed inte ett slumpmässigt urval. Detta pågår fram tills att urvalet anses vara tillräckligt stort 

för att besvara studiens syfte.  

 

En svaghet i snöbollsurval är att det inte är representativt för hela populationen och att det inte 

går att säkerställa ett statistiskt resultat. Det går även att argumentera för att det inte går att 

bestämma storleken på urvalsramen (Bryman & Bell 2015). Bryman & Bell (2015) menar även 

på att denna teknik är användbar för att komma i kontakt med högre uppsatta personer. Då 

snöbollsurvalet skapar urvalsramen kan det vara svårt att återskapa en likadan urvalsram 

eftersom högt uppsatta personer tenderar att förflytta sig (Bryman & Bell 2015).      

Fördelarna med denna urvalsteknik är att tiden för att hitta nya personer till urvalet minimeras 

och det är även enklare att övertyga personen att ställa upp i studien (Denscombe 2014). Att en 

individ som deltagit i studien tillfrågar en potentiell respondent kan öka chansen att denne 

överväger att ställa upp i studien (Denscombe 2014).  

2.2.1. Val av företag  

 

Finansiella incitament förekommer ofta i företag som primärt är aktiva inom försäljning 

(Kishore et. al. 2013). Därmed kommer urvalet att begränsas till företag inom detaljhandeln 

och vi är medvetna om att företagen positionerar sig på olika marknader. Att de är aktiva på 

olika marknader ser vi inte som en nackdel utan att det snarare ger ett större forskningsbidrag. 

Skulle vidare forskning utföras på företag inom någon av marknaderna kan studien vara till 

nytta i framtida studier. Med den tidsramen som gäller för studien anser vi inte att det är 

sannolikt att kunna genomföra möten med flera aktörer inom samma marknad. Det har varit 

svårt att få kontakt med företag som är aktiva på samma marknad och därför kommer studien 

genomföras på försäljningsföretag oavsett marknadstillhörighet.  

 

Ett av de undersökta företagen som kommer att användas i studien är en av Sveriges största 

aktörer i Hemelektronikbranschen. Företaget har över 1000 anställda i dagsläget och över 100 

butiker runtom i Sverige. Det ägs av en större internationell koncern. De personer som vi har 

varit i kontakt med, har uttryckt att de vill vara anonyma och detsamma gäller för företaget. 

Detta är för att informationen vi erhåller inte ska kunna skada deras verksamhet.  Hädanefter 

kommer detta företag att bli kallad Hemelektronikkedjan. Fördelen med att låta företaget vara 
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anonymt gällande intervjuerna är att vi kan få mer uppriktiga svar eftersom de är medvetna om 

att varken företaget eller de själva kan skadas av att delta (Bryman & Bell 2015). 

 

Det andra undersökta företaget är aktivt i trädgårdsproduktsbranschen i Sverige, har över 100 

butiker och har i dagsläget över 100 anställda. Vår kontaktperson i företaget har uttryckt en 

önskan om att företaget ska vara anonymt i studien. Hädanefter kommer företaget att benämnas 

som Trädgårdsföretaget. Intervjupersonen var positiv till att vara offentlig i studien men vi 

väljer att behålla denne anonym för att inte riskera att företagets anonymitet ska röjas. Som 

tidigare nämnt är fördelen med att låta företaget vara anonymt är vi minimerar risken för att få 

vinklade svar (Bryman & Bell 2015). 

 

2.2.2 Val av respondenter  

 

Studien har till syfte att besvara hur olika företag arbetar internt för att uppnå målkongruens 

med hjälp av incitamentsprogram sökte vi därmed respondenter med erfarenhet från detta 

område. Informanterna har, alternativt har haft, positioner i organisationen med insikt i arbetet 

gällande målkongruens och framtagning av de incitamentsprogram som används inom 

organisationen.  

 

Primärt sökte vi respondenter med insikt inom företaget vilket ledde oss till personer som har 

en hög position i arbetsledningen inom sitt respektive företag. Enligt Bryman & Bell (2015) 

kan en individ i högsta ledningen vara positiv till att delta i en intervju om intervjun kan 

generera fördelar för företaget. Att försöka nå personer i de högre positionerna kan även leda 

till problem då dessa personer troligen inte har tid och väljer att inte att deltaga i vår studie 

(Bryman & Bell 2015). Tidigare i vår studie hade vi kontakt med andra organisationer som i 

första skedet var positiva till att ställa upp i vår undersökning men senare visade det sig att det 

inte fanns tid eller intresse för att delta. I förebyggande syfte har vi haft kontakt med andra 

organisationer för att inte endast förlita oss på en informationskälla.   
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Respondenten som vi har varit i kontakt med inom Hemelektronikskedjan har arbetat för 

företaget i 10 år. Personen har både varit verksam som HR-chef och utbildningsdirektör och 

därmed gör vi bedömningen att respondenten har tillräckligt med insikt i företaget för att 

besvara våra frågor. Respondenten i Hemelektronikskedjan kommer vidare benämnas som HR-

chef A i denna studie.  

 

Respondenten i Trädgårdsföretaget har en lång erfarenhet inom detaljhandeln och har varit 

aktiv både inom försäljning och HR i flera olika företag. Vi ser dennes erfarenhet som positivt 

då hen har varit aktiv både på butiksnivå och i arbetsledningen inom detaljhandeln. Vidare så 

kommer denna person benämnas som HR-chef B.   

 

Målkongruens berör både högsta ledningen och de underordnande i en organisation. Tidigare 

forskning har visat att det skiljer sig i hur de väljer att se på målen (Vancouver & Schmitt 1991) 

och därmed är butiksmedarbetarnas perspektiv viktigt för studien. Deras perspektiv fångas med 

hjälp av en mindre enkät och kommer att beröras närmare i nästkommande avsnitt.  

2.3. Metod för datainsamling  

Studien genomfördes genom intervjuer med olika individer med arbetserfarenhet och insikt i 

organisationers incitamentssystem och arbete med mål. Respondenterna har redogjort för hur 

deras respektive organisationer arbetar för att uppnå målkongruens med hjälp av olika 

incitamentsprogram och hur personalomsättning påverkar deras arbete.  

2.3.1. Intervju 

 

I det första steget av intervjuprocessen skapade vi en intervjuguide att utgå ifrån. Enligt Bryman 

& Bell (2015) bör en intervjuguide följa vissa riktlinjer. Det är viktigt att frågorna i 

intervjuguiden inte är baserade på förutfattade meningar eftersom det kan resultera i att viktig 

information försummas. Informanterna har fått erhålla en kopia av intervjuguiden innan 

intervjun genomfördes för att kunna förbereda sig och därav stärka kvaliteten i svaren (Bryman 

& Bell 2015). Frågorna i själva intervjun är därmed inte alltför specifika, risken med alltför 

specifika frågor är att viktig information inte tas upp (Bryman & Bell 2015). Intervjuguiden 

utformades med skapandet av frågor som berör de olika ämnen som tas upp i denna studie. 

Frågorna i guiden är ställda så att de ska kunna besvara frågeställningarna utan att vara för 
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specifika. Vidare nämns att frågorna inte får vara ledande och detta har vi efterföljt (Bryman & 

Bell 2015). Bryman & Bell (2015) nämner att språket ska vara anpassat för respondenterna och 

därför har vi valt att göra definition av begrepp som kan ha olika innebörder. Därav blev målet 

för intervjuerna att erhålla så mycket information som möjligt för att vi skulle kunna ha en 

sådan god grund som möjligt att besvara våra frågeställningar. Innan intervjuerna påbörjas har 

vi frågat intervjuobjekten ifall det finns några oklarheter angående de ord och begrepp som 

benämns i intervjuguiden.  

 

För att få ett tillförlitligt svar för vårt syfte var intervjufrågorna semistrukturerade. Med 

semistrukturerade intervjufrågor ges utrymme för respondenterna att svara fritt när de ska 

besvara frågorna för att ge ett sådant bra svar som möjligt (Bryman & Bell 2015). Detta gav 

oss också möjligheten att följa upp med följdfrågor där vi ansåg att svaren var bristfälliga och 

behövdes utvecklas. Å andra sidan görs vår studie på flera företag vilket leder till att det även 

behövs konstruerade frågor för att kunna genomföra jämförelser mellan dessa företag (Bryman 

& Bell 2015).  

 

Ambitionen med intervjuerna var att de skulle ske genom personliga möten med de olika 

respondenterna. Med tanke på studiens tidsram och att det även kostar pengar för företaget att 

låta sina anställda ställa upp insåg vi att den ambitionen var svår att uppfylla (Bryman & Bell 

2015). I de intervjuer som gjorts lyckades vi få ett personligt möte med respondenten där de 

själva fick välja plats och tid för intervjun. Detta gjordes i förhoppning om att informanten 

skulle känna sig trygg och besvara frågorna utan rädsla av att någon obehörig skulle höra.  

 

Tidsåtgången för de genomförda intervjuerna var cirka 30 minuter per intervju. Det kan ha 

berott på att informanterna hade gått igenom vår intervjuguide och var förberedda innan 

intervjun genomfördes. Att respondenterna var förberedda resulterade i att intervjuerna gick 

smidigt och att vi erhöll värdefull information. Den första intervjun med Hemelektronikkedjan 

tog plats på respondentens kontor i ett avskilt rum där vi inte kunde bli störda. Själva intervjun 

genomfördes med att vi startade med de inledande frågorna och vi tog pauser efter att ha gått 

igenom ett visst ämne enligt respondentens önskemål. Detta anser vi var bra för att säkerställa 

att vi fick svar på frågorna vi hade ställt innan vi gick vidare till nästa område. Detta bidrog 

även med säkerhet för oss som intervjuare eftersom vi kunde diskutera med varandra för att 

kontrollera att frågorna ställdes korrekt. En annan positiv aspekt var att vi kunde bibehålla fokus 

på intervjun.  
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I intervjun med Trädgårdsföretaget bestämdes mötesplats på ett café i en avskild del av lokalen. 

Informanten fick förhinder vid den först avtalade tiden och mötet bokades om. Detta ledde till 

att bara en intervjuare kunde vara på plats att genomföra intervjun vilket kan ha lett till att 

processen inte var optimal. Med två intervjuare hade det eventuellt kunnat uppstå fler 

följdfrågor och på så sätt stärkt datainsamlingen (Bryman & Bell 2015).     

 

Efter intervjuerna kunde vi konstatera att vi fick en stor del av den informationen vi sökte men 

vi höll kvar möjligheten att göra uppföljningsintervjuer ifall det skulle behövas kompletterande 

information.   

 

Vid genomförande av intervjuer i en kvalitativ studie menar Bryman & Bell (2015) att det är 

viktigt att vara uppmärksam på respondentens svar och även hur svaret ges. För att underlätta 

för oss som intervjuare genomfördes en fullständig redogörelse av intervjun. Detta görs 

vanligtvis genom en transkribering för att kunna gå tillbaka och reflektera över svaren samt att 

de finns nedskrivna i textform (Bryman & Bell 2017). Alla möten som har ägt rum har spelats 

in och transkriberas för att vi ska kunna ha fokus på att utföra intervjun på bästa sätt. Dessutom 

gick vi inte miste om vad som sades under intervjun och att viktig information gick i spillo.   

 

2.3.2. Enkät  

 

Det finns olika sätt att få med medarbetarnas perspektiv angående incitamentsprogram. Enligt 

Bryman & Bell (2015) kan det ske genom intervjuer eller enkätfrågor. För att kunna 

komplettera våra intervjuer och besvara studiens tredje forskningsfråga har vi genomfört 

mindre enkäter. Enkätundersökningens avsikt var att få ett perspektiv från de anställda i 

butikerna hos de olika företagen.  

 

Bryman & Bell (2017) nämner att fördelarna med enkätfrågor är att de inte medför någon 

intervjuareffekt vilket innebär att vi inte kan påverka respondentens svar. Med intervjuareffekt 

avses att intervjuarens kön, sociala bakgrund och etniska bakgrund kan bidra med skevhet i 

svaren som erhålls (Bryman & Bell 2017). Gällande enkäter finns det ingen intervjuare och 

därmed uppstår inte denna effekt. Risken med enkäter är att respondenten inte har motivationen 

för att svara seriöst (Bryman & Bell 2017).  
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Vi har utformat våra enkäter med ett fåtal kortsvarsfrågor för att bilda en uppfattning av deras 

perspektiv. Anledningen till att enkäten består av få frågor är främst att vi endast söker en 

uppfattning kring underordnades perspektiv angående mål och motivation. Resultatet i enkäten 

i denna studie kommer inte kunna bli statistiskt säkerställt men kan fungera som grund för 

vidare forskning. I enkäten finns det tydliga anvisningar om hur varje fråga ska besvaras vilket 

enligt Bryman & Bell (2015) är väsentligt för att deltagarna ska kunna besvara enkäten på ett 

korrekt sätt. Det minimerar risken för förlust av forskningsdata (Bryman & Bell 2015). Vi har 

utformat enkäten med stängda frågor för att det ska underlätta för oss vid analysen. Stängda 

frågor är en fördel för att det blir enklare för deltagarna att svara på respektive fråga då det 

redan finns förutbestämda alternativ (Bryman & Bell 2015).   

 

De inledande frågorna i enkäten är utformade för att belysa butiksarbetarnas synsätt på målen 

och för att ta reda om dessa stämmer överens med företagets uppfattning angående målen. 

Vidare i enkäten ställs frågor kring de olika incitamentsprogrammen för att dels ta reda på vilka 

incitamentsprogram som ger bäst effekt och vilka motivationsfaktorer som bidrar mest till 

incitamentsprogrammen. 

 

För att en enkät ska vara tillförlitlig ska svarsfrekvensen vara minst 60–70 % för att kunna ge 

en rättvis bild av situationen samt inte riskera att resultaten inte blir tillförlitliga (Bryman & 

Bell 2015). I denna studie har vi genomfört en mindre enkät och har därmed överseende med 

att svarsfrekvensen är lägre än rekommenderat. I enkätundersökningen i denna studie kan vi 

inte säkerställa antal personer som enkäten har nått ut till och därmed har vi inte någon 

population att jämföra med. Dessutom är det svårt att fastställa antalet anställda då flera av de 

anställda arbetar endast under vissa perioder under året och vid behov.  

 

Enkäten delades ut i första hand ut per mail och lades senare ut på företagets intranät för de 

anställda. Vi fick in 9 svar från de anställda i Hemelektronikkedjan och det gav oss en 

uppskattad svarsfrekvens på 15 %. Vi är medvetna om att detta kan ge en skevhet i 

datainsamlingen men vi ser fortfarande att detta är viktigt och användbart för studien då den 

bidrar till en uppfattning. Då studien är kvalitativ och främst baseras på våra intervjuer får vi 

ha överseende med att svarsfrekvensen inte nådde upp till en acceptabel nivå.  

 

Vi hade som ambition i den här studien att utföra en enkätundersökning även i en av 

Trådgårdsföretagets butiker. Efter upprepade försök att nå ut till butiker och huvudkontor tog 



 

   

 

13 
 

det för lång tid innan enkäten besvarades. Därmed kommer denna studie inte att kunna dra 

några analyser och slutsatser av Trädgårdsföretagets butiksanställdas perspektiv på hur de 

motiveras av incitamentsprogrammen. Enkäten hade för avsikt att skapa en uppfattning om hur 

butikspersonal ser på mål och motivationsfaktorer, och det har därför inte tagits upp i det 

empiriska resultatet på grund av uteblivna svar.  

 

Vårt främsta fokus för studien ligger på våra intervjuer med företagens överordnande och 

därmed har vi haft överseende med att genomföra endast en enkät. Som redogjorts ovan är 

enkätens syfte är att den ska bidra med stöttande empiri för att stärka studiens bidrag.    

2.4. Sekundärdata  

Den huvudsakliga metoden för att insamla sekundärdata inom detta område har skett genom 

sökningar på internet och biblioteket. Via internet har vi sökt efter vetenskapliga artiklar som 

berör målkongruens, styrning, incitamentsprogram och personalomsättning. Vetenskapliga 

artiklar har hittats genom internetsökningar där Google Scholar samt Linköpings 

Universitetsbibliotek har använts som sökmotor. Artiklarna har granskats kritiskt och vi utgår 

endast ifrån artiklar som är publicerade av kända utgivare, såsom JSTOR. Biblioteket användes 

för att söka teori inom de områden vi inte har lyckats hitta på internet och för att hitta litteratur 

för att säkerställa studiens kvalitet. Genom dessa två verktyg anser vi att vi har haft möjligheten 

att identifiera olika vetenskapliga artiklar samt analysera dessa.  

 

Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till sekundärdata. Enligt Bryman & Bell (2017) 

krävs det att vara uppmärksam på de sekundära källorna eftersom de kan vara vinklade och kan 

därmed misstolkas. Vi har tagit detta i beaktning när de sekundära källorna har tagits fram.  

 

2.5. Trovärdighet 

2.5.1 Reliabilitet  

 

Extern reliabilitet avser hur pass bra andra personer kan replikera vår studie. Det kan vara svårt 

att replikera en kvalitativ studie eftersom det finns många sociala aspekter som påverkar 

slutresultatet av studien (Bryman & Bell 2015). Beroende på vem som är respondent eller vem 
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som utför intervjun kan svaren skilja sig avsevärt, vilket i sin tur påverkar möjligheterna att 

replikera studien (Bryman & Bell 2015).  

 

Intern reliabilitet innebär hur pass bra tolkningar som har gjorts av observatörerna. Här kan det 

hjälpa när vi är två personer och med hjälp av handledare kan vi diskutera intervjusvaren och 

därmed få bättre tolkningar (Bryman & Bell 2015).  Det innebär att vi kommer att uppnå en 

bättre intern reliabilitet i vår studie. 

 

2.5.2 Validitet  

 

Extern validitet är enligt Bryman & Bell (2015) hur studiens bidrag går att generalisera i andra 

miljöer. Detta kan vara svårt att uppnå i en kvalitativ fallstudie eftersom urvalet oftast är relativt 

litet samt att tidsramen är knapp. Den interna validiteten är svår att uppnå i den här typen av 

studien eftersom vi endast har haft möjlighet att genomföra en intervju per företag. Med mer 

tid hade vi kunnat intervjua fler personer inom respektive företag och det hade kunnat öka vår 

interna validitet. För att förbättra validiteten har vi som tidigare nämnts använt oss av mindre 

enkäter. Att använda oss av både intervjuer, mindre enkäter och sekundärdata stärker vår 

validitet. Baserat på antalet företag som kommer att undersökas påverkas studiens validitet 

genom att ju fler företag som undersöks ju bättre validitet får vi i vår studie. 

2.5.3 Etik 

 

En förutsättning för att kunna utföra vår fältstudie är att informanterna känner sig trygga med 

att ställa upp i vår undersökning. De riktlinjer vi har följt när vi genomförde våra intervjuer och 

enkäter med respondenter är vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det finns fyra 

huvudkrav som ska vara uppfyllt för att säkerställa etiken för studiens undersökning. De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Med informationskravet har vi som författare av studien informerat 

uppgiftslämnare och deltagare om att deras uppgift i studien och vilka villkor som gäller. 

Informantens uppgift i vår studie har varit att förse oss med information och att vi ser till att 

villkoren finns till förfogande. Samtyckeskravet är att respondenten har accepterat att ställa upp 

på undersökningen innan den påbörjas och har rätten avbryta när denne vill. 

Konfidentialitetskravet innebär att känsliga frågor kommer att hanteras med sekretess om så 
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önskas av informanterna. Vad gäller nyttjandekravet innebär detta att den information som 

samlas in ej får spridas vidare för kommersiellt bruk samt återanvändas för andra syften än 

vetenskapliga (Vetenskapsrådet, 2002).  
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3 Teoretisk Referensram  

___________________________________________________________________________ 

Studiens teoriavsnitt inleds med att behandla begreppen angående målkongruens och går 

vidare genom att adressera olika typer av incitamentsprogram. Slutligen presenteras olika 

motivationsfaktorer.  

___________________________________________________________________________ 

3.1. Målkongruens  

 

Målkongruens beskriver hur väl en anställds mål överensstämmer med företagets mål (Anthony 

et. al. 2014). Svårigheter med att nå målkongruens kan vara att anställda inte automatiskt förstår 

organisationens mål och strategier, att anställda inte instämmer med företagets mål och 

strategier och att de inte har tillräckligt med resurser att agera enligt organisationens mål och 

strategier (Anthony et. al. 2014). 

 

Två olika typer av målkongruens som Vancouver och Schmitt (1991) beskriver är supervisor-

subordinate goal congruence (överordnad-underordnand målkongruens) och member-

constituency goal congruence (medlem-division målkongruens) vilka beskrivs nedan.   

 3.1.1. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare 

 

Överordnad-underordnad målkongruens belyser förhållandet mellan den överordnade och de 

underordnande medarbetarna i en organisation. Förhållandet mellan dessa parter utvecklas 

beroende på hur ledaren utövar sin roll gentemot sina medarbetare och vice versa (Vancouver 

& Schmitt 1991). Informationsflödet mellan den överordnade och den underordnande är 

avgörande för att uppnå målkongruens. Det är därför viktigt att ledaren har ett bra ledarskap för 

att skapa det optimala informationsflödet mellan sig själv och sina underordnade. Viktigt att 

poängtera är att det är svårt att uppnå en sådan relation med samtliga underordnade (Vancouver 

& Schmitt 1991). Det troliga är att ledaren uppnår en sådan relation med ett fåtal arbetare. Tre 

avgörande faktorer som påverkar informationsflödet är tillfredsställelse, engagemang till 

organisationen och benägenheten att avsluta sitt arbete (Vancouver & Schmitt 1991).   
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Begreppet tillfredsställelse hänvisar till arbetstillfredsställelse bland medarbetarna. Vancouver 

& Schmitt (1991) hävdar att arbetstillfredsställelsen ökar om det finns ett större utrymme för 

förhandlingar mellan överordnad och underordnad, som avser underordnandes möjlighet att 

påverka sitt eget arbete. I samma studie visar författarna att det finns koppling mellan i vilken 

mån underordnande får delta i viktiga aktiviteter för organisationen och vilken mån de kan vara 

med att påverka utfallet med arbetstillfredsställelse (Vancouver & Schmitt 1991). 

 

Det finns skillnader mellan högsta ledningen och anställdas syn på hur organisationens mål ska 

uppnås. Anledningen till dessa skillnader grundas i att nivån av engagemang skiljer sig mellan 

högsta ledningen och arbetarna (Vancouver & Schmitt 1991). Vancouver & Schmitts (1991) 

forskning baserar sig på en personalundersökning där anställda och högsta ledningen deltog. 

Syftet med undersökningen var att ta reda hur personalen uppfattade organisationsmål. 

Slutresultatet blev att det fanns en konflikt i uppfattningen om vad som var det gemensamma 

målet för organisationen mellan överordnande och underlydnaden (Vancouver & Schmitt 

1991).   

 

För att undvika denna konflikt som uppstår mellan anställda och högsta ledning menar 

Sappington (1991) att det krävs vissa omständigheter. Det som krävs är att den anställda och 

högsta ledning besitter likvärdiga kunskaper inom det område den anställda ska vara verksam 

i. Det är endast då en överordnad kan få sin underordnad att utföra arbetet helt i enlighet med 

överordnads önskan. Detta sker sällan eftersom anställningen av underordnade beror främst på 

att det behövs någon med en specifik kunskap som den överordnade inte har att tillgå.    

 

Angående benägenheten att avsluta sitt arbete kunde Vancouver & Schmitt (1991) ej säkerställa 

någon säker koppling mellan just denna faktor och informationsflödet. Det finns däremot 

antydningar på att det finns samband mellan dessa två, men att det saknas empiriskt underlag 

för att säkerställa detta. (Vancouver & Schmitt 1991).  

   

En annan teori som är i linje med överordnad-underordnad målkongruens är Agent-Principal 

teorin av Jensen & Meckling (1976). I denna teori tas inte målkongruens upp som begrepp, 

men beskriver ett fenomen som kan likställas med ovan nämnda teorin. Teorin belyser 

problemet när målen mellan arbetsledningen i ett företag och enskilda individer i företaget inte 
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stämmer överens med varandra. Enligt Eisenhardt (1989) är denna teori applicerbar mellan 

arbetsgivare - arbetstagare, advokat-klient, köpare - säljare och andra agent förhållanden.  

 

Ett agent-förhållande beskrivs av Jensen & Meckling (1976) som när en uppdragsgivare 

delegerar arbete till någon annan som utför arbetet för uppdragsgivarens vägnar. Denna 

delegering innebär att agenten i sin tur får auktoritet att fatta egna beslut rörande uppgiften. Det 

antas att både uppdragsgivaren och agenten är nyttomaximerande och därför kan det uppstå 

avvikelser i vad som är målet mellan parterna (Jensen & Meckling 1976). Här kan det skilja sig 

mellan uppdragsgivare och agent avseende vad de anser vara nyttomaximerande och för vem. 

Detta i sin tur kan innebära att agenten i vissa fall inte kommer att agera utifrån 

uppdragsgivarens intressen.  Det är upp till uppdragsgivaren att försöka minimera dessa 

avvikelser (Jensen & Meckling 1976).   

 

Agentens avvikelser kan leda till agenten lämnar asymmetrisk information till uppdragsgivaren 

och i sådana fall kan resultera i en konflikt i strävan att nå målen. Detta kommer i sin tur påverka 

målkongruens på ett negativt sätt (Jensen & Meckling 1976). Agent-principalteorin har 

emellertid kritiserats där Eisenhardt (1989) menar att teorin inte bidrar till problematiken kring 

förhållandet mellan agenten och uppdragsgivaren. Hon hävdar att den har en alltför förenklad 

syn på agenten. Agenten antas alltid ha en egen agenda som strider mot uppdragsgivarens 

intresse om inte styrmedel tillämpas. Jensen och Meckling (1976) hävdar dock att 

uppdragsgivaren har möjlighet att skapa incitament för agenten för att minimera dennes 

avvikelser. Dessa incitament kommer i sin tur resultera i att agenten kommer att utföra beslut 

som i slutändan ska kunna maximera uppdragsgivarens välstånd.  

 

I boken Management Control Systems tar författarna upp kritik mot Agent-principalteorin 

avseende antaganden som teorin bygger på (Anthony et. al. 2014) Två av de antaganden som 

kritiseras är att människor skulle vara rationella och därmed alltid agera utifrån sina egna 

intressen. Det har gjorts forskning som tyder på att människor inte alltid agerar rationellt och 

Anthony et. al (2014) tar upp ett exempel avseende Wikipedia och välgörenhetsorganisationer 

som bidrar utan ett ekonomiskt utbyte. Ifall individer alltid skulle agera rationellt blir det svårt 

att förklara framgångarna för dessa organisationer. (Anthony et. al. 2014) 

 

Som redogjorts ovan belyser Agent-principalteorin problemet som kan uppstå mellan 

arbetsgivare och arbetstagare när de båda har olika mål som inte överensstämmer med varandra. 
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Även om teorin kritiseras bedömer vi att den är av relevans i vår studie eftersom den belyser 

vilka åtgärder som måste vidtas ifall en organisation inte har uppnått målkongruens. Teorin ger 

även förslag hur det går att åtgärda problemet för att i slutändan uppnå målkongruens. Teorin 

visar på betydelsen av särskilda incitament för agenten för att få denne att agera på önskat vis. 

Det i sin tur minimerar risken att en målrelaterad konflikt ska uppstå. Jensen och Meckling 

(1976) hävdar att skapa ett önskat beteende för agenten kräver kostnader. Eisenhardt (1989) 

menar att om denna teori ska användas behövs det kompletterande teorier, för att få en förståelse 

för agentens beteende. I denna studie tillämpas därför även teorier kring motivationsfaktorer 

och människobeteende då vi anser att de har en betydande roll i agentens agerande.   

 

Vancouver & Smith (1991) har i samma studie som redogjorts för ovan även undersökt en 

annan typ av målkongruens, medlem-division målkongruens. Till skillnad från den tidigare 

nämnda typ av målkongruens, fokuserar denna form på individen i förhållande till sin 

arbetsgrupp. I studien mäts nivån av målkongruens ut efter hur cohesiveness är inom 

arbetsgruppen. Cohesiveness innebär att:  

 

“Medlemmar anser att gruppens mål är tilltalande och ger tillfredsställelse från gruppen och 

av realisering av mål” (Vancouver & Schmitt 1991 s. 340). 

 

I studien har de valt att relatera cohesiveness på liknande sätt som informationsflödet testades 

i föregående avsnittet. Det vill säga mot arbetstillfredsställelse, engagemang till organisationen 

och viljan att avsluta sitt arbete genom uppsägning. Studien visar på att det fanns en länk mellan 

nivån av cohesiveness i en arbetsgrupp och arbetstillfredsställelse. Ifall gruppen inte har ett mål 

att uppfylla kommer inte gruppen kunna bidra med arbetstillfredsställelse gentemot 

medlemmarna i gruppen (Vancouver & Schmitt 1991). Vidare i studien undersöker forskarna 

hur arbetarnas engagemang mot organisationen påverkar gruppsammanhållning och då i sin tur 

målkongruens för organisationen (Vancouver & Schmitt 1991). Detta är intressant då det finns 

incitamentsprogram utformade för att höja engagemang hos de anställda i organisationen. Den 

sista faktorn som berörs i studien är viljan att avsluta sitt arbete. Här nämner forskarna att det 

är högst troligt att det finns en koppling mellan att stanna kvar och vara en del av gruppen och 

gruppsammanhållning. Däremot visar studien att det saknas empirisk forskning för att 

säkerställa att detta faktiskt stämmer (Vancouver & Schmitt 1991).   
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I medlem-division målkongruens ses målkongruens utifrån ett 

gruppsammanhållningsperspektiv. I vår studie granskas dock främst förhållandet mellan 

överordnad och underordnad men medlem-division målkongruens har varit bidragande i vår 

studie för att kunna koppla icke finansiella incitamentsprogram och målkongruens.  

  

I dagsläget finns det olika metoder som företag använder sig aktivt av för att tydliggöra för 

arbetarna vad målet och strategin är. Incitamentsprogram spelar en viktig roll för att 

organisationen ska uppnå målkongruens (Anthony. et. al, 2014), och behandlas därmed i nästa 

avsnitt.   

 3.2. Incitamentsprogram  

 

I tidigare avsnitt nämndes incitamentsprogram som ett styrverktyg. Detta styrverktyg uppfyller 

flera funktioner för ett företag. Det kan röra sig om att de används för att behålla eller attrahera 

personal, uppnå målkongruens, ge inspiration och bidra till förbättrade prestationer hos 

arbetstagarna (Anthony. et. al 2014). Det finns olika typer av incitamentsprogram, program 

med finansiella samt icke-finansiella incitament. Några exempel på icke-finansiella incitament 

är att ge möjlighet till att göra karriär inom företaget alternativt skapa interna tävlingar för att 

inspirera de anställda (Anthony et. al. 2014). finansiella incitament kan röra sig om lön och 

provisioner men även andra långsiktiga incitament som aktiebaserade bonusar (Anthony. et. al 

2014). 

3.2.1. Icke-finansiella incitamentsprogram 

 

För att kunna få ut en önskad effekt av finansiella incitamentsprogram går det inte endast att 

erbjuda monetära belöningar. För att få nå bäst effekt måste de olika incitamentsprogrammen 

kombineras (Weiss 1997 i; Appelbaum & Kamal 2000). Genom att skapa möjligheter för de 

anställda med att erbjuda karriärsutveckling, större ansvar och spännande utmaningar bidrar 

detta till en högre arbetstillfredsställelse. En högre arbetstillfredsställelse resulterar i sin tur att 

personalomsättningen minskar (Appelbaum & Kamal 2000).  

 

Vidare nämns det att arbetstillfredsställelse för de anställda går bara att uppnå om de verkligen 

känner sig tillfreds och motiverade med sitt arbete. De anställda måste dessutom känna att de 
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bidrar och lär sig nya saker i sitt yrke (Appelbaum & Kamal 2000). Det är därför viktigt att 

företag erbjuder förutsättningar för att kunna ge arbetstillfredsställelse till sina anställda 

eftersom det skapar incitament att engagera sig mer och ta ansvar. För att organisationer ska få 

utväxling av sina icke-finansiella incitamentsprogram nämner Appelbaum & Kamal (2000) fem 

olika typer av icke-monetära belöningar som de kan använda sig av för att programmet ska ge 

effekt. 

 

Prestation: Assistera anställda till väl genomförda arbetsrelaterade prestationer. När en uppgift 

är avklarad skapar det självförtroende och motiverar den anställda.  

 

Erkännande: När de anställda har klarat av en uppgift är det viktigt att de får erkännande ifrån 

de mer seniora arbetarna och högsta ledningen. 

 

Intressanta arbetsuppgifter: Ett arbete som anses av de anställda vara intressant och lärorikt är 

väsentligt för att medarbetarna ska känna sig motiverade. Det är viktigt att företaget hittar 

arbetssysslor som matchas med individens intresse.  

 

Ansvar: Möjligheten för de anställda att arbeta autonomt, utöva auktoritet och makt resulterar 

i att det bildas krav på ledarkunskaper, risktagande och beslutstagande. Detta är faktorer som i 

sin tur ökar både motivationen och de anställdas självkänsla.    

 

Befordran: Befordran och möjligheter till framsteg ska vara belönade faktorer när de anställda 

utför prestationer med lyckat resultat. Detta menar Appelbaum & Kamal (2000) är den 

huvudsakliga motivationsfaktorn för de anställda. Företaget ska vara öppna om det finns 

befordringsmöjligheter och även tidsramen för att uppnå detta.   
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3.2.2. Finansiella Incitamentsprogram 

 

Enligt tidigare forskning har det under en längre tid sagts att människor agerar rationellt och 

kommer därmed att öka sin prestation i utbyte mot belöningar, i många fall ekonomiska 

belöningar (Mason & Watts 2009). Young, Beckman & Baker (2012) inleder sin studie om 

finansiella incitament med detta citat: “Pay-for-performance is a widely used strategy to 

improve the job performance of employees in organizational setting”. Anledningen till 

nyttjandet av finansiella incitament är för att uppnå mål för en organisation på ett optimalt sätt. 

Det kan röra sig om att uppnå en önskad effektivitet, produktivitet eller kvalitet (Young et. al 

2012).  

 

Många forskare inom styrning hävdar dock att effekten av finansiella incitamentsprogram kan 

vara sämre i jämförelse mot icke-finansiella program. I vissa fall inträffar det att anställda 

värdesätter andra motivationsfaktorer än de monetära, till exempel en trevlig arbetsplats 

(Mason & Watts 2009). Även om finansiella incitament i många fall bidrar med högre 

motivation är det inte alltid säkert att prestationen förbättras. Ett större fokus på finansiella 

incitament kan öka pressen på arbetaren om resultatet har en större påverkan på lönen. Den 

ökade pressen kan påverka arbetarens prestation både negativt och positivt (Ariely, Gneezy, 

Loewenstein & Mazar, 2009). Att endast förlita sig på finansiella incitamentsprogram är enligt 

Anthony et. al. (2014) inte optimalt. Det kan motivera kortsiktiga lösningar som inte 

överensstämmer med det långsiktiga perspektivet.  

 

Incitamentsprogram kan leda till att besluten som fattas är kortsiktiga och inte stämmer överens 

med de långsiktiga målen för organisationen (Anthony et. al. 2014). Det kan även leda till att 

anställda med befogenhet att fatta beslut avstår från att göra nödvändiga investeringar och 

uppoffringar där det saknas incitament till att genomföra detta. Slutligen kan incitamenten 

också leda till att arbetare manipulerar resultat för att de ska stämma överens och ge utdelning 

i enlighet med incitamenten (Anthony. et. al 2014). Som tidigare nämnts kan företag använda 

sig av flera olika typer av incitamentsprogram (Young et. al. 2012).   
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Aktiebaserat belöningssystem:  

 

Den här typen av incitamentsprogram har för avsikt att skapa vinster och bättre engagemang 

bland de anställda (Merchant & Van der Stede 2017). Aktiebaserade incitamentsprogram är ett 

belöningssystem som företag använder sig av för att få sina anställda att arbeta mer långsiktigt 

(Merchant & Van der Stede 2017). Denna typ av incitament innebär rätten för anställda att 

handla ett specifikt antal företagsaktier till ett särskilt pris under en viss tid. (Merchant & Van 

der Stede 2017). Anställda som blir delägare i företaget de arbetar för har större anledning till 

att agera utifrån företagets bästa. Det ligger i aktieägarnas intresse att företaget presterar bra då 

det i sin tur skapar monetära belöningar för de anställda i form av ökat aktievärde (Merchant & 

Van der Stede 2017). 

 

Zábojník (2014) poängterar att ifall aktiebaserade belöningssystem ska fungera, gäller det att 

få den enskilda individen att känna sig delaktig i värdeförändringen av aktien. Dock kan det 

vara svårare att få anställda att känna sig mer involverad i större företag. Företaget måste vara 

transparent mot de anställda på lägre nivå i hur företaget presterar för att bidra med mer 

engagemang.  

 

En positiv aspekt med aktiebaserat incitamentsprogram är att de inte behöver betala ut några 

pengar till anställda eftersom värdet ligger bundet inom företaget (Merchant & Van der Stede 

2017). Aktiebaserade incitament skapar ett samförstånd mellan medarbetarna och ägarna 

eftersom båda parter drar fördel av en lönsam verksamhet. En annan fördel som författarna 

Merchant & Van der Stede (2017) adresserar är att incitamentet gör att medarbetarna börjar 

tänka i samma banor som ägarna och högsta ledningen, vilket stämmer överens med 

definitionen av målkongruens.   

 

Det har riktats kritik mot aktiebaserade incitamentssystem vilket i sin tur kan skada 

motivationen hos medarbetare och företagets lönsamhet. Merchant & Van der Stede (2017) 

påpekar att chefer kan anta ett risktagande beteende. Med risktagande menar Merchant & Van 

der Stede (2017) att arbetsledare tar aggressiva beslut i försök att öka värdet på företagets aktier. 

En annan problematik med aktiebaserade incitamentsprogram är att i de fall företaget presterar 

dåligt sjunker aktierna i värde vilket resulterar att motivationen blir lägre bland medarbetarna 

när den behövs som mest (Merchant & Van der Stede 2017). Detta incitamentssystem har större 

effekt inom nystartade företag och i högteknologiska företag där de anställda i många fall är 
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mer involverade. Vad gäller personalomsättning påpekar Zábojník (2014) att med ett fungerade 

aktiebaserat belöningssystem, där anställda har chans att påverka värdet, bidrar detta till en 

lägre personalomsättning. 

 

Bonus och provision:  

 

Bonussystem och provision är ett incitamentsprogram företag använder sig främst för att få ut 

mer av sin försäljningspersonal (Kishore, Singh Rao, Narasimhan & John 2013). De har som 

syfte att skapa incitament för säljarna att sälja i högre kvantitet och med högre kvalitet. Det 

grundar sig i att medarbetarna som arbetar inom försäljning ska uppnå en viss kvot för att 

företaget ska uppnå sina försäljningsmål (Kishore et. al. 2013). När säljaren har uppnått sin 

kvot så erhåller denne en monetär bonus för sin prestation. Det finns däremot risk att det uppstår 

en nöjdhet hos den anställde när hen har uppnått sin kvot (Kishore et.al. 2013). Ett 

incitamentsprogram företag använder sig av för att få sin försäljningspersonal att fortsätta sälja 

efter att ha uppnått sin kvot är provisioner. En säljare kan erhålla en provision i form av ett 

tillägg på lön för varje försäljning säljaren genomför (Banker, Lee & Potter 1996). Tidigare har 

vi nämnt att användning av incitamentsprogram kan leda till att arbetare endast lägger fokus på 

det som ger personlig vinning. Detsamma kan gälla för provisioner, säljare försöker endast sälja 

varor och tjänster som ger högst provision och väljer bort de alternativ som inte genererar 

provision (Kishore et.al. 2013).  

 

Kishore et. al. (2013) menar på att provisioner bidrar mer till ökad försäljning än vad bonusar 

gör, men å andra sidan bidrar bonusar att säljarna i en högre grad utför viktiga processer inom 

företaget som inte berör försäljning. Det kan röra sig om administrativt arbete som inte direkt 

berör försäljningen men är en parameter som bonus baseras på. Bonus och provisioners bidrag 

till organisationer skiljer sig åt beroende på hur bonussystemen är utformade (Kishore et.al. 

2013). Är försäljningskvoten för en säljare högre än vad som anses vara rimligt och är svår att 

uppnå, bör provision fungera bättre som ett incitamentsprogram för att få ökad försäljning. 

Forskning har även visat på att bonusar kan leda till att arbetare kan försöka manipulera 

tidpunkten för försäljningen för att få maximal bonus vilket kan vara skadligt för organisationen 

(Kishore et.al. 2013).  

 

Tidigare forskning har också visat på att företag har börjat betala ut bonusar som inte endast 

berör försäljningssiffror. I den forskningen som bedrivits av Banker, Potter, Srinivasan (2000) 
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nämns ett exempel där författarna tar upp företaget Chrysler. Inom Chrysler var högsta 

ledningens bonusar inte endast baserade på företagets vinster, utan också på icke finansiella 

parametrar såsom kvaliteten på fordon och kundnöjdhet (Banker et.al. 2000). Detta gjordes för 

att komplettera de befintliga mer kortsiktiga finansiella mätningarna med att uppmuntra ett mer 

långsiktigt beteende bland de anställda (Banker et.al. 2000). 

3.3 Motivationsfaktorer 

 

Herzberg tvåfaktorsteori menar på att människor har två olika typer av behov. Dessa behov 

påverkas av olika element i en arbetssituation. Behoven delas in i två kategorier, hygienfaktorer 

och motivationsfaktorer (Lundberg, Gudmundson & Andersson, 2009). Hygienfaktorerna 

kännetecknas av de grundläggande behov som en människa innehar för att överleva. Faktorerna 

berör inte arbetsuppgifterna specifikt utan det som omfattar arbetet. Det kan exempelvis röra 

sig om bonussystem och lön. Ifall hygienfaktorerna inte är uppfyllda, kan det orsaka missnöje 

hos medarbetaren. Däremot om individen är nöjd med situationen fungerar dessa faktorer för 

att bibehålla tillståndet. Å andra sidan ökar inte dessa faktorer motivation och tillfredsställelsen, 

snarare förhindrar att medarbetarna blir missnöjda (Lundberg et. al. 2009).  

 

Motivationsfaktorer är enligt teorin de enda faktorer som ökar motivation och 

arbetstillfredsställelse. Ifall möjligheter för personlig utveckling uteblir inom en arbetsplats 

skapar det inte missnöje, utan en förlorad chans för att skapa arbetstillfredsställelse. 

Sammanfattningsvis menar teorin på att det är främst motivationsfaktorer som har större 

bidragande effekt på arbetarnas prestation och motivation, inte lön och bonussystem. 

Hygienfaktorerna är kritiska för att behålla personalen nöjd (Lundberg et. al. 2009).  

 

Det finns andra teorier som berör Herzbergs forskning angående människors behov för att bli 

motiverade. McGregors X och Y teori beskriver två olika perspektiv på människans syn på 

arbete (Anthony et. al 2014). Enligt teori X, har människor en naturlig olust för att arbeta, det 

vill säga att människor generellt är slöa. Detta innebär att människor måste bli monetärt 

belönade för att bli motiverade och göra ett bra arbete (Anthony et. al 2014). McGregor menar 

på att personer måste bli tvingade, kontrollerade och styrda för att i slutändan kunna arbeta. 

Teorin anför dessutom att människor vill fly ansvar och därför föredrar att bli ledda av andra 
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(Anthony et. al 2014). McGregors resonemang i teori X menar på att det faktiskt går att 

motivera människor med det Herzberg benämner som hygienfaktorer (Lundberg et. al. 2009).   

  

Motivationsfaktorer är till för att tillfredsställa en individs behov att utvecklas (Lundberg et. al. 

2009). Dessa faktorer är direkt kopplade till utförandet av arbete. För en arbetare kan det röra 

sig om att få avsluta ett projekt, erhålla erkännande för ett bra genomfört arbete, ansvar och 

personlig utveckling. Ifall medarbetaren är nöjd med sin arbetssituation kommer denne att 

försöka nå så bra resultat som möjligt och det resulterar i att det blir en motivation för dem 

(Lundberg et. al. 2009).  

 

I avseende till McGregors Y teori, hittar vi här likheter i vad som är motiverande för individer. 

Teorin Y belyser ett annat perspektiv på människor. Teorin argumenterar att det är naturligt för 

människor att arbeta, att det är ett fundamentalt behov. Människor kan organisera, leda och 

kontrollera sitt eget arbete om det har ett legitimt syfte. Under de rätta omständigheterna 

eftersöker människor ansvar (Anthony et. al 2014). Vi ser därmed ett samband mellan Y teori 

och Herzbergs motivationsfaktorer, då båda indikerar att ansvar och personlig utveckling bidrar 

till förbättrad motivation att utföra sitt arbete.   

 

Tidigare forskning har dock funnit resultat som ifrågasätter Herzbergs teori. Enligt Pinder 

(2008) riktas kritik till Herzbergs motivationsfaktorer att det kan både leda till positiva och 

negativa effekter på tillfredsställelse. Tidigare forskning har visat att uteblivna 

motivationsfaktorer kan leda till missnöje (Ewen, Hulin, Smith, Locke 1966), vilket strider mot 

Herzberg tes; att motivationsfaktorernas frånvaro inte kan skapa missnöje. Tidigare forskning 

har även riktat kritik mot att Herzberg hygienfaktorer inte skulle fungera som motivation 

(Pinder 2008). Forskningen hävdar att lön och belöningssystem kan fungera som motiverande 

faktorer för medarbetaren (Pinder 2008). Det grundläggande antagandet i Herzbergs teori är att 

individer har samma uppfattning angående behov och värderingar och tar inte i beaktning att 

dessa kan skilja sig mellan individer (Lundberg et. al. 2009). Därför väljer vi att komplettera 

med McGregors X och Y teori för att belysa att alla individer inte har samma beteende.  
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4 Empirisk Resultat 

4.1 Hemelektronikkedjan 

4.1.1. Personalomsättning 

 

HR-chef A belyser att branschen som företaget är verksam inom har en hög personalomsättning 

generellt. Samtidigt påpekar HR-chef A att deras personalomsättning är lägre än deras 

konkurrenter. Hen fortsätter att de har sett skillnader i personalomsättning i de olika varuhusen. 

I deras medarbetarundersökningar har de sett ett samband mellan hur länge en anställd väljer 

att stanna och varuhuschefernas ledaregenskaper. Den faktor som bidrog mest till att personalen 

valde att stanna längre var att det fanns ett informationsflöde mellan chef och 

butiksmedarbetarna.  

 

“Chefen var öppen om vad som händer i bolaget och anställda kunde också komma in till 

chefen om de hade något på hjärtat” (HR-chef A, 2018) 

 

Vidare nämner respondenten de negativa sambanden rörande en hög personalomsättning. Det 

råder inga tvivel att de ökade kostnaderna som uppstår vid anställning av ny personal är ett 

problem. Det främsta problemet är kostnaderna för utbildning av ny personal där deras 

personalomsättning leder till att de investerade resurserna inte hinner återbetalas innan 

personalen byter arbetsplats.  

 

“Ja, när folk försvinner och har fått utbildningar som är kostsamma och de inte hinner jobba 

särskilt länge utan försvinner och det är ju pengar som är investerade i medarbetarna och 

man hinner inte få utväxling för den investeringen om man ska vara krass.” (HR-chef A, 

2018) 

 

Utbildningen för personalen är dock väsentlig för verksamheten och deras kunder. Utan 

utbildningen nämner respondenten att deras säljare inte förstod företagets långsiktiga arbete för 

att nå vinster och det resulterade i ökade kostnader i exempelvis aftersales, det vill säga arbetet 

som uppstår efter tidpunkten då försäljningen genomfördes. 
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“Definitivt det satte krokben för det vi vill åstadkomma som företag när våra medarbetare 

inte är tränade i hur de ska arbeta och uppträda mot gentemot våra kunder “(HR-chef A, 

2018) 

Där personalen stannar längre, har företaget sett en koppling med att varuhus har det enklare 

att få sin personal att förstå de långsiktiga målen. 

 

4.1.2. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare  

 

Hemelektronikkedjan har flera olika mål som de arbetar aktivt för att nå. Det huvudsakliga 

fokuset är att nå hög omsättning med hög vinstmarginal för att generera vinster till sina ägare. 

De långsiktiga målen berör inte enbart vinstmarginal och omsättning utan också icke-monetära 

parametrar, såsom exempelvis kundnöjdhet.   

 

HR-chef A nämner att organisationens övergripande mål är, som i de flesta aktiebolag att skapa 

vinster för sina ägare. Vidare nämner hen att deras affärsidé är att skapa lönsamhet genom 

försäljning av varor och att det är ett mål som anställda på alla nivåer verkar förstå. Däremot 

indikerar hen att säljarna har en mer kortsiktig syn på hur målet ska nås än vad ledningsgruppen 

har. Vidare säger HR-chef A att det förekommer att deras anställda lägger ett för stort fokus på 

individuella faktorer såsom att tjäna pengar och få erfarenheter att ha på sin resumé som kan 

skapa svårigheter att uppnå de långsiktiga målen. Det händer att säljare ibland fokuserar på att 

hellre få ett riktigt bra “sälj” till en kund där kundens behov inte prioriteras, istället för att bygga 

upp en relation och därav få tio bra sälj där kundens behov prioriteras bättre. Individernas 

kortsiktighet skapar konflikter i företagets tillvägagångssätt att arbeta långsiktigt.    

 

“Även om det är så att en del av de målen företaget har är att man ska sälja mycket och där 

ser vi också att det stämmer överens med de flesta individer. Men vi ser ju ändå att, det vi 

berörde innan om personalomsättning, många som jobbar är bara där tillfälligt och tänker 

på inte på företagets långsiktiga mål och är mer här och nu.” (HR-chef A, 2018) 

 

Hen säger att uppnå målkongruens är enklare sett till de kortsiktiga målen men att vid beaktning 

av de långsiktiga är målkongruens svårare att uppnå. 
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4.1.3. Incitamentsprogram  

 

Hemelektronikkedjan använder sig av incitamentssystem som styrverktyg. Incitamentssystem 

som HR-chef A nämner används för att uppnå både finansiella och icke-finansiella mål. 

Monetära belöningar nämns för att skapa incitament för säljarna att sälja mer. De icke-

finansiella incitamentssystem har för avsikt är att uppmuntra ett mer engagerat beteende hos de 

anställda. De är utformade för att nå företagets långsiktiga mål som är av mer icke-finansiell 

karaktär.  

 

Angående de icke-finansiella incitamentssystem som används har de för avsikt att uppmuntra 

ett beteende som inte endast berör försäljningen utan även kundvård och högre engagemang i 

verksamhetens helhet. Företaget värnar om sin värdegrund som består av engagemang, 

ansvarstagande och effektivitet. För att kunna uppmärksamma detta beteende både mot kunder 

och medarbetare försöker företaget lyfta fram insatser som är i linje med värdegrunden. Detta 

gör företaget genom att erbjuda karriärsutvecklande utbildningar till sina anställda för att skapa 

incitament som bidrar med högre engagemang. Respondenten nämner att detta är ett sätt att 

flytta fokus från enbart pengar och det ska ge något extra. Ett tillvägagångssätt att skapa 

incitament till det här beteendet är ge anställda personlig utveckling och ett större 

ansvarstagande.   

 

“Incitamentssytem använder vi för att kunna bygga ett beteende som stämmer överens med 

vår värdegrund. Genom att uppmärksamma gott beteende, gentemot kunder och medarbetare 

och försökt lyfta dem och berättat stories, story-telling, kring de beteendena för att 

uppmärksamma och ge det status.” (HR-chef A, 2018) 

 

De monetära belöningarnas syfte är att skapa incitament för säljarna att öka försäljningen och 

att öka vinstmarginaler samt att sälja rätt produkt till kund. De använder i dagsläget både 

månadsbonus och provision för deras butiksmedarbetare. Bonusen fungerar som ett incitament 

för att säljarna ska nå en budgeterad försäljningskvot varje månad och att dessutom bedriva en 

lönsam verksamhet som till exempel, lagerhållning och kassadiffar.  Bonusen ser olika ut 

beroende på vilken befattning som den anställde har i organisationen där arbetsledningen får 

sin bonus utbetald per år.  
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Provisionens funktion är att säljarna alltid ska försöka sälja mer efter att ha uppnått sin 

budgeterade kvot. Den fungerar även för att få medarbetarna att sälja även om bonusen inte är 

inom räckhåll för den rådande perioden. En annan funktion den innehar är för att kunna styra 

fokus på försäljningen till vissa produkter och tjänster med högre marginal och kundnytta.  

 

“Vi har sett en del tillfällen när folk har lagt av med ett säljande beteende därför att man 

redan har uppnått sin kvot och där har provision funkat för att få säljarna att fortsätta sälja. 

Däremot har vi sett problematik med de här sockra på och ge så kallade monetära 

belöningar så säljer man bara de produkter och när dessa produkter sedan är slut så slutar 

man att sälja lika hårt.” (HR-chef A, 2018) 

 

Effekterna som incitamenten bidrar med är varierande beroende på hur de implementeras. 

Respondenten hävdar att de monetära incitamenten ger en direkt effekt som oftast är kortsiktig. 

Det får säljarna att sälja de varor som företaget vill få sålt men risken är att kundfokus försämras 

vilket påverkar den långsiktiga lönsamheten negativt. Hen fortsätter genom att nämna att i 

varuhus där ledningen har lyckats att få sina medarbetare att förstå och följa de långsiktiga 

målen är behovet att uppmuntra med monetära belöningar inte lika stort.  

 

Det har gjorts försök att balansera fokus på de olika incitamentsprogramstyperna menar HR-

chef A för att nå en bättre helhet gällande de långsiktiga och kortsiktiga målen. Exempelvis har 

de skapat ett nytt incitamentssystem för toppsäljarna i företaget där de hamnar i ett särskilt 

program. Genom programmet får de möjlighet att öka sin befintliga bonus och status i företaget. 

Med hjälp av detta incitamentsprogram ökar företagets chanser att behålla sina bästa säljare. 

Deltagarna i programmet träffas också och får utbildningar i kundvård i avsikt att blir mer 

medvetna om de långsiktiga målen menar respondenten. Målet med detta program är att 

balansera försäljning med kundvård.  
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För att skapa balans mellan långsiktigt och kortsiktigt beteende har företaget justerat chefers 

och högsta ledningens bonus menar HR-chef A. Detta gjordes genom att högsta ledning och 

varuhuschefer började att mätas på mått som inte endast bestod av försäljningsrelaterade 

faktorer. Företaget började att mäta kundvård och detta påverkade ledning och chefernas bonus. 

HR-chef A hävdar att det skapade incitament för varuhuschefer att få sina underordnade att 

börja mer med kundvård kombinerat med försäljning. Det mest framträdande systemet som 

företaget använder sig av för att mäta kundnöjdhet är HappyOrNot “Smiley Terminal”. HR-

chef A förklarar det som en maskin som registrerar en kundernas upplevelser av butiken med 

knappar av fyra olika färger för att uttrycka sin upplevelse. Varje varuhus måste nå en viss 

andel nöjda kunder för att ta del av bonusen.   

 

“Vad man mäter blir gjort” (HR-chef A, 2018) 

 

Motivet för dessa incitamentssystem nämner respondenten är för att främst öka försäljningen 

och i sin tur skapa vinster till ägarna i bolaget. Det som företaget ser som en utmaning är att 

hitta en balans mellan ansvarstagande beteende mot kunder och samtidigt hålla en hög 

försäljning. HR-chef A berättar att det är enklare att skapa ett säljande beteende med hjälp av 

belöningar för att skapa incitament för säljarna. Däremot att lyckas få ett säljande beteende 

kombinerat med ett ansvar gentemot mot kund är inte lika enkelt hävdar respondenten.  

 

“Man vill skapa människor som springer och säljer men man vill inte att de inte bara ska 

tänka på pengar utan att de måste också bry sig om kunden” (HR-chef A, 2018) 

 

Slutligen så nämner hen att de ser en koppling med att incitamentsprogram kan bidra till en 

ökad möjlighet att uppnå målkongruens. Tävlingar, bonusar och provision fungerar som 

styrverktyg för att få individen att agera utifrån företagets vilja rörande de monetära målen.  

 

“Belöningarna funkar och ger effekt men sen kan man ju fundera på om medarbetarna 

verkligen förstår vårt mål med verksamheten eller om det är för att få pengar i fickan.” (HR-

chef A, 2018) 
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Respondenten ställer ett frågetecken kring huruvida medarbetarna faktiskt förstår målen eller 

om det är pengar som styr. Ifall medarbetarna faktiskt förstår målen och inte endast följer målen 

av ekonomiska skäl borde det leda till en målkongruens utan att nyttja monetära belöningar.  

 

4.1.4. Motivationsfaktorer  

 

I enkäten som delades ut till butiksmedarbetare till en av företagets butiker ställdes frågor 

gällande motivation och vad som de anställda blir motiverade av. Resultatet visade på att 

samtliga deltagare ansåg att motivation är viktigt för att kunna vara tillfreds med sitt yrke. Två 

tredjedelar av enkäten anser att belöningar påverkas den anställdes prestation och endast 11,1 

% ansåg att det inte påverkade prestationen överhuvudtaget. Motivationsfaktorer som företaget 

erbjuder spelar en viktig roll för de anställda att arbeta enligt företagets mål menar 88,9 % av 

de utfrågade. I frågan vad som motiverar den anställde mest, visade resultatet att bra ledarskap, 

bonus och personlig utveckling var de faktorer som ger bäst effekt enligt deltagarna i enkäten. 

Provision, tävlingar och bra arbetsförhållanden var något de anställda också blev motiverade, 

men inte i samma utsträckning.   

 
Figur 1  

 

 

När enkätdeltagare skulle välja ut den motivationsfaktorn som motiverade mest av de 

föregående fick alternativet personlig utveckling 55,6 %, övervägande majoritet. Bra ledarskap 

var den faktorn som fick näst högst andel. Alla deltagarna var eniga i att bra ledarskap är en 
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viktig motivationsfaktor, däremot visar enkäten att personlig utveckling är den faktor som 

påverkar motivation mest. Med personlig utveckling menas befordran och olika typer av 

utbildningar.  

 

 

Figur 2  

 

 

Figur 3  
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4.1.5. Underordnades perspektiv gällande mål  

 

Enkäten visade att majoriteten av de utfrågade butiksmedarbetarna känner till målen för  

organisationen men inte säkerställer att de arbetar enligt målen. En lika stor andel ansåg också 

att de och deras kollegor arbetade i enlighet med målen och att målen hade påverkan på det 

dagliga arbetet i butiken.  

 

 

 

Figur 4  

 

 

4.2 Trädgårdsföretaget  

4.2.1. Personalomsättning  

 

HR-chef B beskriver att deras personalomsättning som de har i företaget är jämfört med andra 

i detaljhandeln som relativt låg. Ifrån ett perspektiv gällande personalomsättning belyser dock 

HR-chef B att det är fel personal som omsätts inom företaget. Hen menar på de önskar att de 

skulle kunna ha kvar en större del av dem som försvinner samtidigt som att några av den 

befintliga personalen skulle behöva pröva på något nytt. Anledningarna till detta är för att 

genomsnittsåldern hos personalen är hög och HR-chef B menar på att det finns en generell 
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uppfattning att energinivån är inte lika hög i jämförelse med den yngre och mindre erfarna 

personalen. Å andra sidan menar hen på att den äldre personalen har bättre kunskap.  

 

“Det gäller att ha en balans mellan människor som har mycket kunskap och människor som 

kommer med energi.” (HR-chef B, 2018) 

 

HR-chef B tror att incitamentsprogram kan kontrollera personalomsättning. Eftersom att 

Trädgårdsföretaget själva inte anser sig ha en högre personalomsättning har de spekulerat i hur 

ett bra incitamentsprogram skulle kunna skapa ett beteende som leder till att de rätta anställda 

väljer att stanna. Det skulle leda till att de som inte känner sig bekväma i det sättet att tänka 

skulle då välja en annan arbetsplats och det skulle resultera i en starkare personalgrupp. Vidare 

nämner hen att om incitamentsprogrammet hänger ihop med det som kommuniceras från 

ledning och utbildningar så skulle även det kunna leda till att de som inte har haft energi får 

nytändning och ett större engagemang.  

4.2.2. Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare 

 

Hen återberättar en tidigare upplevelse för att belysa hur viktigt det är med målkongruens i en 

organisation. Företaget som hen tidigare var anställd hos hade ett problem med att 

lageromsättningshastigheten var för låg och att det fanns för många gamla produkter i 

butikerna. Då valde företaget att erbjuda en individuell bonus för varje såld gammal vara. Det 

visade sig först ge önskad effekt och antalet gamla varor minskade. Sedan uppkom det att det 

hade hittats undangömda nya varor på lagret med avsikt att de skulle föråldras och säljas när 

de var fördelaktiga för säljarna. Här hävdar HR-chef B ett misslyckande med 

incitamentsprogram och målkongruens där effekten blev omvänd och det uppstod en 

intressekonflikt mellan säljarna och arbetsledningen.  

 

“Om du inte får ihop incitamentsprogram och målkongruens, ska du strunta i att ha ett 

incitamentsprogram överhuvudtaget för då kommer du bara skapa felbeteende” (HR-chef B, 

2018). 

 

Inom Trädgårdsföretaget menar HR-chef B att utmaningen med målkongruens har varit att få 

alla att förstå att öka omsättningen är det primära målet för organisationen. Vidare menar hen 

på att det som krävs för att nå målkongruens är en kombination av rätt typ av 
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incitamentsprogram och utbildning. I Trädgårdsföretagets fall har det saknats säljutbildning 

bland vissa anställda i butiken vilket har haft negativa konsekvenser på omsättningen vilket 

inte är i linje med företagets mål. Hen har ett pågående arbete med att utbilda de anställda i 

säljutbildningar och få utökad förståelse för företagets målsättning. Syftet är att få 

butiksmedarbetarna att förstå varför det är viktigt för de anställda att arbeta för att uppnå målen 

och hur de själva ska kunna dra nytta av det. 

 

“Så vi försöker hela tiden att få in i den kommunikation som jag har och företaget har mot 

säljarna” (HR-chef B, 2018) 

 

HR-chef B belyser hur viktigt det är med en bra kommunikation mellan företaget och deras 

butiksmedarbetare för att kunna sätta gemensamma mål som ska vara gynnsamma för bägge 

parter. 

4.2.3. Incitamentsprogram 

 

Trädgårdsföretagets tanke med incitamentsprogram är att det ska öka företagets omsättning och 

skapa en långsiktig tillväxt. Incitamentsprogrammet är utformat så att varuhusen utgår från en 

budget som ska uppnås. Bonusen för de anställda i varuhusen är baserad på hur mycket 

varuhuset över levererar kontra budgeten. Det finns olika bonusnivåer, brons, silver och guld 

som bestämmer hur stor bonusen blir. HR-chef B menar på att det inte rör sig om några större 

summor men att det fortfarande är ett incitament som uppmanar till att öka försäljningen. En 

aspekt som är viktig att nämna gällande detta bonussystem är att det mäts på gruppnivå, inte på 

ett individuellt plan.  

 

[...] eftersom marginalerna är inte lika viktiga utan omsättningen är det stora måttet” (HR-

chef B, 2018) 

 

HR-chef B berättade att innan hen klev in på företaget fanns det annat synsätt och 

incitamentssystem som skulle leda till lönsam verksamhet. Incitamentsprogrammen baserade 

sig på att hålla ned kostnader i varuhusen vilket hade lett till att de hade förlorat omsättning. 

Vidare förklarar hen att omsättning är viktigt för att ha råd med personal och det slutade i en 

ond cirkel. Att skära i kostnader ledde till mindre personal i butikerna som i sin tur resulterade 

i lägre försäljning och omsättning. HR-chef B och hans team insåg efter att ha gått igenom 
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affärsplanen och strategin att det fanns för få anställda inom varje butik för att göra kunderna 

nöjda. Ett sätt att kunna anställa mer personal var att omsätta mer och därför har de sedan dess 

haft fokus på omsättning. 

  

[...] “och incitamentsprogrammet har varit en stark del av den, det blev fokus att alla har 

förstått att omsättning är viktigt” (HR-chef B, 2018) 

 

När HR-chef B klev in och ändrade incitamenten från kostnader till omsättning har företaget 

blivit lönsamt och ökat sin omsättning varje år och hen menar incitamentsprogrammen är 

bidragande faktor till detta även om de hade hoppats på en ännu större utveckling. Än idag 

menar HR-chef B att de är för få anställda i butikerna för att kunna nyttja den fulla potentialen 

som finns i butikerna.  

 

Angående de icke-finansiella incitamentsprogrammen menar HR-chef B att de inte används för 

att uppmuntra till ett visst beteende. Det närmaste som finns i företaget är ett traineeprogram 

för att utbilda några särskilt utvalda och utveckla dem till framtida butikschefer. Det är närmaste 

butikschef som väljer ut vem som kan bli antagen till programmet vilket innebär att den 

anställde själv inte kan påverka sin framtid i den mån att denne själv inte kan ansöka 

utbildningen. Av erfarenhet menar HR-chef B på att i andra företag som denna har varit aktiv 

i har anställda haft bättre möjligheter att själva främja sin personliga utveckling. Vidare menar 

hen att det skulle se en förändring med mer icke-finansiella incitament i framtiden men att 

företaget inte är där än.  

I dagsläget säger HR-Chef B att de inte har för avsikt att ändra de befintliga 

incitamentsprogrammen. Deras prioritet ligger i att växa och bli en större aktör på marknaden 

och då vill de inte blanda in flera mätaspekter. Hen belyser dock att i framtiden kan även andra 

nyckeltal bli intressanta och att de då måste hitta andra incitamentssystem.  

 

“Vi behöver växa för att bli starkare och då ska vi inte, blanda in fler mättal än det” (HR-

chef B, 2018). 

 

Omsättning som incitamentsprogram fungerar väl för stunden men att det inte är ett perfekt 

incitament för all framtid. HR-Chef B lyfter fram att icke-finansiella incitamentsprogram som 

förbättrar kommunikationsflödet mellan ledningen och anställda är något som hen personligen 

själv vill förbättra framöver.  Kundnöjdhet är också en faktor som företaget vill fokusera mer 



 

   

 

38 
 

på när kundströmmen ökar men att det just nu inte finns tillräckligt med resurser att skaffa 

mätinstrument. Kundnöjdhet är en viktig del i all detaljhandel för att skapa återkommande 

kunder som i sin tur leder till ökad omsättning. Det är svårt att ta reda på hur bra ett 

incitamentsprogram fungerar om det inte går att mäta resultatet på ett korrekt sätt.  

Vidare nämner hen att det är svårt att hitta den rätta balansen i de ekonomiska och icke- 

ekonomiska målen. Anledningen till att detaljhandeln existerar är för att de tjänar pengar och 

inte för att de skapar nöjda kunder. Däremot skapar nöjda kunder mer vinster till företaget och 

det är därför viktigt att följa upp på kundnöjdhet.  

 

“Vi är inte där för att skapa nöjda kunder, men vi tror att nöjda kunder gör att vi tjänar mer 

pengar” (HR-chef B, 2018) 
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5 Analys 

_________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer det empiriska resultatet att analyseras för att därefter kopplas till teorier 

som har redogjorts ovan. 

___________________________________________________________________________  

 

5.1 Incitamentsprogram  

 

Inom Hemelektronikkedjan använder sig de av både icke-finansiella och finansiella 

incitamentsprogram i den dagliga verksamheten. De används primärt för att skapa ett beteende 

bland säljarna att sälja mer vilket är i linje med organisationens mål. Företagets avsikt med att 

betala ut monetära belöningar till de säljarna som följer företagets anvisningar bidrar till 

måluppfyllelse. Hemelektronikkedjans finansiella incitamentsprogram är utformade i ett 

bonussystem samt ett provisionssystem. I bonussystemet ska säljarna nå sin budgeterade 

försäljningskvot och även se till att nå andra mätbara mål för att kunna bedriva en lönsam 

verksamhet. Kishore et al (2013) nämner att det finns risker med bonussystem som är baserad 

på en viss kvot då en individ kan känna sig nöjd vid när kvoten är uppnådd. Denna risk har 

Hemelektronikkedjan lyckats göra mindre genom att inte bara basera bonusen på försäljning 

utan även andra vitala aspekter i verksamheten som bidrar till en ökad försäljning. 

Bonussystemet är välutformat och det är tydligt att företaget är medveten om risken att 

personalen prioriterar sin egen vinning i en så pass hög grad att det kan skada företaget (Kishore 

et al 2013). Däremot kan det ifrågasättas huruvida personalresurserna nyttjas på bästa sätt. Det 

kan uppstå ett scenario där de bästa säljarna fokuserar på att göra administrativa arbetsuppgifter 

istället för att sälja. 

 

Vidare nämner Hemelektronikkedjan att provisionssystemet uppfyller flera syften som 

incitamentsprogram. Programmet skapar incitament för säljare att sälja mer och av särskilt 

utvalda produkter. Den primära avsikten med provision att få säljaren att känna att det alltid 

ska löna sig att sälja produkter och för att undvika känslan av belåtenhet vid uppnådd kvot 

(Kishore et. al 2013). Fördelen med provisionen kontra bonussystemet är att den är individuellt 

baserad. Provisionen mäts endast på hur säljarens egna prestation i form av försäljning och 

påverkas därför inte av hur kollegor och varuhus presterar. I Kishore et.al (2013) förklarar de 

att provision är det belöningssystem som bidrar mest till ökad försäljning vilket även stämmer 
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i Hemelektronikkedjan. De varor som företaget har valt att applicera provision på är även de 

varor säljarna har lagt högre fokus på att sälja.  

 

Det som är viktigt att belysa angående provisionen är att Hemelektronikkedjan använder detta 

som ett sätt att styra verksamheten i en viss riktning. Beroende på hur situationen verksamheten 

befinner sig i kan företaget applicera provision på de varor som de är i behov av att sälja snabbt. 

Det kan röra sig om att det finns för mycket av en viss vara på lager och behöver säljas av för 

att varan inte ska förlora sitt värde. Detta bör då innebära att företaget har en möjlighet att styra 

försäljningen mot produkter som gynnar både organisationen och säljare utan att behöva 

utförligt motivera för säljarna varför. Likt bonussystemet finns risken att säljarna väljer att 

prioritera provision över kundvård vilket då strider mot företagets mål (Kishore et.al. 2013).  

 

De icke-finansiella incitamentsprogrammen i Hemelektronikkedjan används för att uppnå 

bättre försäljning genom ökat engagemang i de delar av verksamheten som inte endast berör 

själva försäljningen. Genom att erbjuda sina anställda utbildningar och karriärutveckling får 

företaget sina anställda att bli mer engagerade och ansvarsfulla och det i sin tur skapar 

arbetstillfredsställelse (Applebaum & Kamal 2000). Arbetstillfredsställelse bidrar med flera 

positiva effekter för organisationen genom att förbättra möjligheterna att nå målkongruens 

(Vancouver & Schmitt 1991) och även att den minskar personalomsättning (Applebaum & 

Kamal 2000). Samtidigt kvarstår problematiken att det inte finns garantier på att de resurser 

som läggs ner på utbildningar återbetalas och att individen istället tar fördelarna av utbildningen 

för att sedan gå vidare till andra företag.  

 

En av de senare implementerade icke-finansiella incitamentsprogrammen kan beskrivas som 

en hybrid av de två olika incitamentsprogramstyperna och används främst i 

Hemelektronikkedjan. HappyOrNot är ett system som används för att de anställda ska bli mer 

kundvårdmedvetna för att skapa långsiktiga relationer med sina kunder för att nå ökad 

försäljning över tid. Anledningen till att vi väljer att benämna den som hybrid är för att den 

mäter en parameter som inte är försäljningssiffror utan i baseras på kundens upplevelse av 

företaget. Däremot betalas det ut en bonus till de anställda baserad på hur bra kunderna upplever 

servicen i butiken. Ur empirin nämns det att i HappyOrNot systemet inledningsvis inte följdes 

upp av arbetsledningen då den initialt inte gav ut en monetär belöning. Därför valde de att 

inkludera HappyOrNot i samtliga anställdas bonus vilket ledde till att följdes upp bättre och det 

var först då systemet kunde användas som incitamentsprogram.  
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Ett annat incitamentsprogram som är utformat både som ett ekonomiskt och icke-ekonomiskt 

incitamentsprogram är programmet som är avsett för Hemelektronikkedjans toppsäljare. 

Incitamentsprogrammet skiljer sig från företagets andra incitamentsprogram då den innehåller 

både Herzbergs hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Genom att erbjuda både status och 

erkännande kombinerat med extra monetär belöning för utomordentliga insatser lockas de få 

sina anställda att göra sitt yttersta. Incitamentsprogrammet fungerar även som icke-ekonomiskt 

program då de bästa säljarna får en särskild kundvårdsutbildning. Detta leder till att företaget 

får en möjlighet att påverka de anställda och styra dem i att arbeta enligt de långsiktiga målen 

och därmed förbättras chanserna att nå målkongruens. De anställda som blir utvalda i 

programmet erhåller inte bara en monetär belöning utan får även genom erkännande av deras 

insatser ökad motivation. Detta i sin tur bidrar till flera fördelar för organisationen och inte 

enbart ökad försäljning och vinster.  En positiv effekt för företaget är att de anställda som når 

detta program får ett erkännande som bidrar till arbetstillfredsställelse (Appelbaum & Kamal 

2000). På detta vis ges företaget en chans att kunna påverka möjligheten att behålla viktig 

personalkompetens och bättre förutsättningar att nå målkongruens 

  

I Trädgårdsföretaget används finansiella incitamentsprogram för att öka försäljning med fokus 

på omsättning. Bonusen baseras i hur mycket hela butiken omsätter i förhållande till föregående 

år vilket sporrar de anställda att hela tiden prestera bättre. I jämförelse med 

Hemelektronikkedjan grundas belöningssystemet endast i omsättning och inte i några andra 

parametrar. Det som kan anses vara problematiskt för Trädgårdsföretaget är att en del av 

personalen inte har energi att intensifiera försäljningen i butikerna vilket då drabbar andra 

anställda i strävan att nå högre bonus. Enligt Kishore et. al (2013) kan bonus som är svår att 

uppnå leda till att incitamentsprogrammet inte får effekt.  

  

I den situationen Trädgårdsföretaget befinner sig i dagsläget skulle provision vara intressant att 

applicera för att skapa incitament för de anställda där budget inte alltid nås (Kishore et.al 2013). 

Istället använder sig butikerna av ett annat ekonomiskt incitamentsprogram för att öka 

omsättningen. Det är utformat efter ett snittvärde per försäljning för att öka merförsäljningen. 

Ur empirin kunde vi urskilja att Trädgårdsföretaget nyligen hade ändrat incitamentsprogram 

ifrån kostnadsminimering till att öka omsättning. Med detta i åtanke är det möjligt att de 

befintliga incitamentsprogrammen fungerar bättre med företagets nuvarande målsättning om 

högre omsättning. Ur det empiriska resultatet togs det upp att omsättningen för 

Trädgårdsföretaget hade stadigt ökat sedan förändringen av företagets incitamentsprogram. En 
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av anledningarna till den ökade omsättningen kan vara implementeringen av de nya 

incitamentsprogrammen.   

 

Gällande de icke-finansiella incitamentsprogrammen i Trädgårdsföretaget finns det i dagsläget 

inte många alternativ. Det icke-finansiella incitamentsprogram de har erbjuder personlig 

utveckling genom en karriärsutbildning där de bästa butiksmedarbetare blir utvalda till ett 

butikschefsprogram. Avsikten för detta incitamentsprogram är att kunna erbjuda utbildning för 

att behålla värdefull kompetens. Det är viktigt för Trädgårdsföretaget att behålla rätt kompetens 

för att kunna öka omsättningen i butikerna. Det går att argumentera för att 

arbetstillfredsställelsen skulle kunna bli högre ifall de anställda själva kunde ansöka till 

utbildningar istället för att butikscheferna utser lämpliga kandidater (Appelbaum & Kamal 

2000). Detta hade kunnat lett till att fler blir involverade i incitamentsprogrammet. Om fler 

förstår varför företaget är i behov av ökad omsättning kan effekten av de icke-finansiella 

incitamentsprogrammet bli ännu kraftigare.  

 

Angående avsaknaden av energi hos vissa anställda inom Trädgårdsföretaget har Applebaum 

& Kamal (2000) nämnt i sin forskning att detta kan bero på att de anställda inte är helt tillfreds 

med sitt arbete. För att de anställda ska bli tillfreds med sin arbetssituation behöver det finnas 

rätt typ av motivationsfaktorer. Detta tyder på att det skulle kunna gå med hjälp av ett icke-

ekonomiskt incitamentsprogram som innehåller rätt motivationsfaktor att höja både energi, 

arbetstillfredsställelse och företaget får i utväxling en mer motiverad säljare.  

När företaget når nästa stadie bör företaget involvera kundnöjdhet ännu mer för att få ut mer av 

sin potential men det förutsätter att det också finns med i företagets målsättning.   

 

Vidare indikerar Trädgårdsföretagets personalomsättning att problemet är att de har hög 

omsättning på individer de önskar att ha kvar i organisationen. Tidigare forskning visar på att 

arbetstillfredsställelsen hos de anställda är en avgörande faktor för att minska 

personalomsättning (Appelbaum & Kamal 2000). Det kan ses som ett bevis för att det saknas 

incitamentsprogram som företaget kan erbjuda för att förbättra arbetstillfredsställelsen hos den 

personal de vill hålla kvar inom företaget.  

 

Sammanfattningsvis gällande incitamentsprogrammen är att samtliga används för att skapa 

vinster genom ökad försäljning. Bonussystemen som används i företagen är utformade på olika 

vis där Trädgårdsföretagets system är mindre komplicerad och endast har ett fokus, omsättning. 
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Hemelektronikkedjans system väger däremot in flera parametrar vilket skapar incitament till 

flera olika beteenden i verksamheten. En orsak till detta kan vara att Trädgårdsföretaget 

generellt har högre marginaler på sina produkter samtidigt som Hemelektronikkedjan befinner 

sig i en tuffare konkurrenssituation med lägre marginaler.  

 

Det framgår att Hemelektronikkedjan använder sig av flera olika incitamentsprogram för att 

generera vinster till ägarna på. De finansiella incitamentsprogrammen används främst för att nå 

högre vinster genom att sälja varor till kunder. De icke-finansiella 

incitamentsprogrammen används främst för att främja större engagemang bland de anställda 

och få dem att fatta bättre beslut som i sin tur gynnar ägarna i Hemelektronikkedjan. Ett annat 

användningsområde för dessa incitamentsprogram är att hålla ner personalomsättningen i 

organisationen genom att vara en attraktiv arbetsplats för sina anställda.  

 

Hos Trädgårdsföretaget är de finansiella incitamentsprogrammen som appliceras i högsta grad 

till att nå företagets mål om högre omsättning för att kunna bli en större aktör på marknaden. 

De icke-finansiella incitamentsprogrammen avsikt är att främst utveckla personal för att kunna 

hålla kvar den personal de önska ska stanna kvar inom företaget. 

5.2 Förhållandet mellan arbetsledning och arbetstagare  

 

Utifrån de empiriska data som har samlats in från Hemelektronikkedjan går det att urskilja ett 

agent-principal fenomen. I det här fallet blir säljarna agent och ledningen är uppdragsgivare när 

agent-principalteorin appliceras på företaget. Uppdragsgivaren anlitar agenten för att sälja 

varor åt uppdragsgivarens verksamhet. Säljarna agerar enligt direktiven från överordnad, i det 

här fallet högsta ledningen, genom att sälja produkter till företagets kunder. Resultatet tyder 

emellertid på att säljarna har en annorlunda syn på de långsiktiga målen annorlunda jämfört 

med arbetsledningen. HR-chef-A var av uppfattningen att säljaren inte prioriterade 

kundnöjdhet, vilket kunde leda till att säljaren inte sålde enligt de långsiktiga målen som 

Hemelektronikkedjan önskade.  

 

I Hemelektronikkedjan framstår det som att säljarna utför sitt arbete på önskat vis genom att 

sälja produkter. Trots detta sker det en nyttomaximering som gynnar individen mer än företaget 

vilket indikerar på ett agent-principalproblem enligt Jensen & Meckling (1976).  
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Det kan uppstå genom att säljaren väljer att försöka att sälja produkter genom ett 

incitamentsprogram som genererar en större personlig vinning för säljaren än för kunden och 

företaget. Detta kan ske genom att säljarna väljer att periodisera säljtillfället vid en tidpunkt där 

den monetära belöningen är som högst vilket inte alltid är fördelaktigt för företaget.  

 

Den typ av målkongruens som är i linje med agent-principalteorin är överordnad-underordnad 

målkongruens där informationsflödet mellan överordnad och underlydnad är avgörande för att 

nå målkongruens (Vancouver & Schmitt 1991; Jensen och Meckling 1976). I de varuhus inom 

Hemelektronikkedjan där medarbetarna hade bäst förståelse för de långsiktiga målen var enligt 

empirin de varuhus som präglades av ett bra ledarskap. Genom bra ledarskap fungerade 

kommunikationen mellan säljare och ledare bättre vilket resulterade i ett väl fungerande 

informationsflöde dem emellan. I de varuhus där informationsflödet var bra existerade den rätta 

balansen mellan de långsiktiga och kortsiktiga målen bland butiksmedarbetarna. I varuhus där 

ledare var transparenta över hur företaget presterade tolkade vi det som att det skapades ett 

större engagemang bland medarbetarna. Detta är en av tre de faktorer som påverkar 

informationsflödet enligt Vancouver & Schmitt (1991). Med ett större engagemang blev 

säljarna mer måna om att ge bra kundvård och respektera medarbetare vilket är i linje med de 

långsiktiga målen.  

 

Hos Trädgårdsföretaget är problemet att nå målkongruens annorlunda i jämförelse med 

Hemelektronikkedjan. Då företaget relativt nyligen ändrade strategi för att uppnå de 

översiktliga målen har företaget haft utmaningar med att få hela organisationen att anpassa sig 

till det nya tankesättet. Att ändra ett beteende ifrån att hålla kostnader så låga som möjligt till 

att öka försäljning för att generera en högre omsättning har lett till ett annorlunda synsätt på hur 

företaget ska uppnå sina mål. Från ledningen vill de se att omsättningen ska öka för att 

organisationen ska växa och bli en starkare aktör på marknaden samtidigt som de anställda inte 

har förstått varför de måste ändra sitt sätt att arbeta för att öka omsättningen. Utifrån 

överordnad-underordnad målkongruens teorin och från HR-chef B hos Trädgårdsföretaget kan 

utmaningarna för att nå målkongruens förklaras i att informationsflödet inte fungerar på önskat 

vis (Vancouver & Schmitt 1991). Företaget arbetar därför hårt på att förbättra 

kommunikationen mellan överordnad och underordnad för att belysa betydelsen och nyttan av 

en ökad omsättning för bägge parter. En förbättrad kommunikation leder till bättre 

informationsflöde mellan överordnad-underordnad och är en nyckelfaktor att nå målkongruens 
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(Vancouver & Schmitt 1991). Med tanke på att säljkraften bland vissa anställda anses vara låg 

kan det tyda på att arbetsledningens önskan om ett mer säljande beteende bland de anställda 

inte nått ut till samtliga. Utifrån ett agent-principalperspektiv är agenten i detta fall de anställda 

i butikerna som inte har anpassat sig till de nya direktiven från överordnad som likställs med 

arbetsledningen hos Trädgårdsföretaget (Jensen & Meckling 1976). Detta tolkar vi som att det 

existerar ett principalagent-problem i organisationen.  

 

Sammanfattningsvis uppstår det principalagent-problem inom de båda organisationerna fast ur 

olika aspekter. Gällande Hemelektronikkedjan har företaget ett bra kommunikationsflöde 

mellan säljare och arbetsledningen vilket bidrar till målkongruens. Problematiken ligger 

snarare i att vissa säljare väljer att nyttomaximera i en alltför stor utsträckning för sig själva 

framför företaget. Det kan ske genom att Hemelektronikkedjan betalar ut högre monetära 

bonusar än utbytet företaget erhåller av försäljningen. Detta indikerar att säljarna förstår målen 

för organisationen, men väljer att göra en egen tolkning av hur arbetet ska genomföras för att 

nå målen.  

 

I Trädgårdsföretaget har de en omvänd situation där inte alla säljare har förståelse för företagets 

mål vilket innebär komplikationer för organisationen att uppnå målkongruens. Personalen i 

Trädgårdsföretaget är medvetna om att omsättning är det som är det främst uppsatta målet för 

organisationen. Däremot saknas det en vilja hos vissa anställda enligt HR-chef B att arbeta för 

att nå en förbättrad omsättning. Det beror på att arbetarna i Trädgårdsföretaget inte fått 

tillräckligt med information och vetskap om hur de själva kan dra fördelar av att arbeta enligt 

de nya direktiven. Därför är det viktigt att ha ett bra informationsflöde mellan överordnade och 

underordnade i organisationen för att nå ut till hela personalstyrkan. Det förklarar varför HR-

chef B belyser hur viktigt det är med bra kommunikation för att kunna sätta upp gemensamma 

mål.  
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5.3. Underordnades perspektiv 

 

De anställda inom Hemelektronikkedjan anser att det fanns tre motivationsfaktorer som de 

ansåg bidrog med mest motivation. Bra ledarskap och bonus var de faktor som flest deltagare i 

enkäten ansåg var viktiga motivationsfaktorer. Detta är intressant utifrån Herzbergs 

tvåfaktorteori där det påstås att monetära belöningar endast är en hygienfaktor och inte kan 

bidra till förbättrad motivation (Lundberg et.al 2009). När de anställda skulle välja ut den 

främsta motivationsfaktorn fick personlig utveckling majoriteten av svaren vilket är mer i linje 

med Herzbergs motivationsfaktorer (Lundberg et.al 2009). Av enkätens resultat att döma är det 

viktigt med både finansiella och icke-finansiella incitament för att motivera sina anställda.  

 

Ställs resultatet från enkäten mot McGregors X och Y teori kan vi urskilja att det finns både 

inslag av X och Y typer i verksamheten. Typ X kännetecknas av en individ som endast gör ett 

bra jobb om prestationen belönas (Anthony et.al 2014). Typ Y karakteriseras av att individen 

självmant söker sig till arbete och ansvar om det har ett legitimt syfte (Anthony et.al 2014). 

Bevisen för att typ X existerar är att bonus och provision rankas högt bland de anställda och för 

Y är det personlig utveckling och ledarskap som är viktigt. Det är viktigt att ha i åtanke att båda 

typer finns vid implementering av nya incitamentsprogram. De olika typerna av 

incitamentsprogrammen har nödvändigtvis inte samma effekt beroende på vilka typer som 

finns i personalstyrkan.  

 

Från Trädgårdsföretaget finns det ingen empiriska data från medarbetare att analysera då 

enkätundersökning ej har genomförts. För att kunna besvara vad uppfattningen är angående 

motivationsfaktorer är svaren inte nödvändigtvis kopplade till företagstillhörighet utan snarare 

än preferens hos anställda i detaljhandeln. Vad en individ anser vara motiverande kan vara 

något som är baserat på vad individen själv känner. Företag kan försöka att motivera anställda 

på olika sätt men det är fortfarande en individ som avgör huruvida detta är motiverade eller 

inte.  

 

Det som hade varit intressant att diskutera är synen de anställda i Trädgårdsföretaget har på 

målet om ökad omsättning. Ifall de anställda delar uppfattningen av att ökad omsättning är det 

primära målet för organisationen.  
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6 Slutsats 

_________________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer frågeställningarna att besvaras och introducera studiens slutsats. Vi 

kommer även ge förslag till framtida forskning. Den andra forskningsfrågan besvaras i två 

olika delavsnitt.  

___________________________________________________________________________   

6.1. Hur är incitamentsprogrammen utformade?  

 

I båda organisationerna används incitamentsprogrammen för att främja försäljningen och skapa 

vinster för företaget. I Hemelektronikkedjan är de finansiella incitamentsprogrammen 

utformade som ett monetärt belöningssystem. Genom bonus och provision skapar företaget 

incitament för sina anställda att sälja mer och vårda den dagliga verksamheten i varuhuset för 

att utvinna större vinster. Företaget erbjuder icke-finansiella incitament för sina anställda i syfte 

att höja engagemangsnivån bland de anställda och uppmuntra ansvarstagande. Detta skapas 

genom att utbilda och erbjuda karriärsutveckling för att i slutändan höja kvaliteten i 

försäljningen. Hemelektronikkedjan använder dessutom ett incitamentsprogram som baseras i 

både finansiella och icke-finansiella fördelar för de anställda. Ambitionen med programmet är 

att skapa incitament för sina anställda att höja sina individuella prestationer men också för att 

deras bästa anställda ska få ett erkännande för sin prestation. 

 

I Trädgårdsföretaget används två finansiella incitamentsprogram och de är utformade som 

monetära belöningssystem. Det finns likheter med Hemelektronikkedjans incitamentsprogram 

gällande bonus. Då Trädgårdsföretaget befinner sig i ett skede där de vill växa är målet att öka 

omsättningen och därav har störst fokus legat på att öka försäljningen. Av den anledningen har 

företaget skapat incitament för att uppmuntra till ett mer säljande beteende bland de anställda 

för att kunna intensifiera försäljningen. Beträffande de icke-finansiella incitamentsprogrammen 

är avsikten att kunna erbjuda sina bästa anställda karriärsutvecklingar genom utbildningar och 

därigenom behålla värdefull kompetens.  

 

Slutligen kan vi se att finansiella incitamentsprogram är effektfulla om de styrs väl och ger 

direkt påverkan på verksamheten. Icke-finansiella incitamentsprogram kräver mer resurser i 

form av utbildning men ger samtidigt en effekt på de anställda som gör de mer självgående. 



 

   

 

48 
 

När ett företag fullt ut förstår effekterna för sina incitamentsprogram så har de vetskapen om i 

vilka skeden de ska appliceras.  

6.1.2. Hur används olika incitamentsprogram av företag för att 

uppnå målkongruens?  

 

Resultatet i studien visar på att både icke-finansiella och finansiella incitamentsprogram kan 

användas för att nå målkongruens. Båda organisationerna använder sig av incitamentsprogram 

för att förbättra möjligheterna att uppnå sina övergripande mål. Med hjälp av 

incitamentsprogrammen kan företaget styra sin personal att agera enligt företagets direktiv 

vilket ses som målkongruens. Studien styrker detta genom att företagen tillämpar 

incitamentsprogram för att skapa ett önskat beteende bland de anställda. Trädgårdsföretaget 

applicerade ett ekonomiskt incitamentsprogram för att deras säljare ska omsätta mer istället för 

att följa tidigare direktiv att kostnadsminimera. Samtidigt använde Hemelektronikkedjan sig av 

ett icke-ekonomiskt incitamentsprogram för att säljarna ska bli mer kundvårdmedvetna.  

  

Som redogjordes för inledningsvis kan användningen av incitamentsprogram vara riskfyllt då 

de kan leda till att de anställda exploaterar programmet och då äventyras möjligheten att nå 

målkongruens. Företaget erhåller inte alltid tillräcklig utväxling från de belöningar och 

utbildningar som erbjuds till de anställda. Däremot är det tydligt att det får medarbetarna att 

följa organisationens uppsatta direktiv. Båda HR-cheferna har sett att beteendet förändras när 

de har ändrat sina incitamentsprogram men utan kommunikation om avsikten för programmet 

ökar risken för exploatering.  

 

Med icke-finansiella incitamentsprogram kan företag skapa ett större engagemang bland de 

anställda vilket leder till bättre förståelse för organisationens mål och därmed uppnås 

målkongruens. Med hjälp av det empiriska resultatet från Hemelektronikkedjan kan vi styrka 

denna forskning. I Hemelektronikkedjan används icke-finansiella incitament för att skapa ett 

högre engagemang hos de anställda. De varuhus där de anställda hade högre engagemang är 

inte behovet av att tillämpa monetära belöningar lika stort för att de anställda ska arbeta för att 

uppnå målkongruens. Av underlaget för vår studie drar vi en slutsats att företag kan uppnå en 

målkongruens som inte endast grundas i monetära belöningar som vid tillämpning av icke-
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finansiella incitamentsprogram då de bidrar till att anställda blir mer involverade och berörda i 

organisationen.  

 

Samtidigt visar finansiella incitamentsprogram att de kan användas om organisationen önskar 

att få en snabb ändring gällande ett visst beteende. Det krävs ingen utbildning av personal för 

att ett ekonomiskt incitamentsprogram ska kunna tillämpas vilket innebär en lägre resursåtgång 

för företagen. Då pengar anses vara en hygienfaktor för individer är det därmed sannolikt att 

de tar till sig den här typen av incitamentsprogram enklare. En monetär belöning är lättare för 

en individ att värdesätta än utfallet av en utbildning.  

 

Med rätt uppsättning av icke-finansiella incitamentsprogram skulle det potentiellt inte behövas 

finansiella incitamentsprogram hos företag för att nå målkongruens. Ifall programmen 

innehåller de rätta motivationsfaktorerna skulle det kunna leda till bättre arbetstillfredsställelse 

bland de anställda. Med bättre arbetstillfredsställelse skulle även informationsflödet mellan 

överordnad och underordnande fungera bättre och detta kan resultera i målkongruens.   

 

När fördelar och nackdelar ställs mot varandra gällande icke-finansiella och finansiella 

incitamentsprogram framstår det som att den ena modellen utesluter inte den andre. Det handlar 

istället om att företag måste hitta den rätta balansen mellan dessa två program för att kunna nå 

ut till de personalkategorier i organisationen som kännetecknas av hög personalomsättning för 

att nå målkongruens.  

 

Att fokusera på icke-finansiella incitament i en bransch som kännetecknas av hög 

personalomsättning kan emellertid innebära förluster för en organisation. Vi ser därför att detta 

fokus bättre lämpar sig i branscher där personalomsättningen är lägre.  

 

Att investera mycket resurser i icke-finansiella incitament i en bransch som kännetecknas av 

hög personalomsättning är risken för stor att företag inte får utväxling på det som investerats i 

de anställdas möjligheter till karriärsutveckling. Detta bekräftades när HR-chef A beskrev 

problematiken med personalomsättning i Hemelektronikkedjan och förklarade att många 

gånger hinner personal avsluta sin anställning innan effekten av utbildningen trädde kraft.  
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6.1.2.1. Hur påverkas personalomsättning av incitamentsprogram? 

  

Tidigare forskning har visat att incitamentsprogram är en bidragande faktor för att bevara 

personal i organisationen. Resultatet från vår studie verifierar den tidigare forskning som har 

utförts.  Ifall personalen blir motiverad av incitamentsprogrammet främjar det 

arbetstillfredsställelsen. Om arbetstillfredsställelsen är hög blir personalen mer benägen att 

stanna kvar i organisationen. Att båda företagen i studien innehar lägre personalomsättning 

gentemot sina konkurrenter på marknaden är en indikation på att arbetstillfredsställelsen är hög 

inom organisationerna. Detta tyder på att incitamentsprogrammen är utformade med rätt 

motivationsfaktorer eftersom motivation är en faktor för arbetstillfredsställelse.  

 

Det som vi däremot inte hittade tidigare forskning på var att med incitamentsprogram kunna 

styra personalomsättning för att optimera personalstyrkan. Med rätt typ av incitament kan 

företag få omsättning på den personal som anses vara överflödig.  

 

6.1.3. Hur motiverar incitamentsprogram de anställda? 

 

Det empiriska resultatet indikerar att butiksmedarbetarnas i Hemelektronikkedjan prestation 

påverkas av monetära belöningar vilket tyder på att finansiella incitamentsprogram bidrar till 

motivation. Det är emellertid svårt att fastställa huruvida de finansiella incitamentsprogrammen 

ökar eller bibehåller motivationsnivån men de anställda blir motiverade av dem. Icke-

finansiella incitament i form av personlig utveckling är det som de anställda har svarat 

motiverar de anställda bäst. Att även bra ledarskap var en viktig faktor för de anställda tyder på 

att icke-finansiella incitament inte enbart är att erbjuda karriärsutvecklande utbildningar. Ifall 

företagens ledare kan erbjuda ett bra ledarskap kan det även nyttjas som ett incitamentsprogram 

för att motivera de anställda att arbeta enligt de uppsatta direktiven.  
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6.2 Vidare forskning  

  

Det som skulle vara intressant att undersöka vidare är om det finns en optimal balans mellan 

icke finansiella incitamentsprogram och finansiella incitamentsprogram för företag inom 

detaljhandeln. Ifall vidare forskning skulle göras på denna studie är det även intressant att 

undersöka flera företag som befinner sig i olika skeden och nyttjar samma incitamentsprogram. 

Detta skulle kunna bidra till en bättre förståelse för hur incitamentsprogrammet kan nyttjas i 

olika situationer. Det vore intressant att undersöka företag som enbart använder sig av icke-

finansiella incitamentsprogram och företag som använder sig av endast finansiella och se hur 

de når målkongruens. Gällande de underordnades perspektiv hade det varit intressant att 

undersöka fler varuhus inom samma företag för att se om alla delar liknande uppfattning kring 

motivationsfaktorerna. I det empiriska resultatet såg vi även att det finns idéer kring hur 

incitamentsprogram kan kontrollera personalomsättningen i mer detalj. Det skulle vara 

intressant att titta närmare på detta då företag är angelägna av att få behålla rätt personal och få 

de människor som inte följer direktiven att söka sig vidare någon annanstans.  
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Bilagor   

Bilaga 1 – Intervjuformulär 

 

Intervjuguide:  

 

Vi är två studenter ifrån Linköpings Universitet som skriver vår kandidatuppsats under våren 

2018. De ämnen som vår kandidatuppsats berör är vad för olika typer av incitamentsprogram 

som olika företag använder sig av för att uppnå/bibehålla målkongruens, det vill säga att de 

anställdas mål överensstämmer med vad företaget har för mål och visioner. Vi skulle vilja ställa 

ett antal frågor angående just detta ämne. Vi skulle uppskatta er hjälp och förhoppningsvis 

kommer företaget få nytta av vår studie. Tack på förhand! Om ni har några frågor eller 

funderingar, tveka inte att kontakta oss.  

Vänliga hälsningar 

Oscar Falk; 0707 87 03 60, oscfa129@student.liu.se 

Gabriel Svallingson; 0709 22 34 21, gabsv482@student.liu.se 

 

Frågor:  

 

1. Vad har du för befattning inom företaget? 

  

2. Hur länge har du arbetat i företaget?  

 

3. Hur ser ni på er personalomsättning inom företaget? 

 

4. Använder ni er av incitamentsprogram i er verksamhet idag? 

 

 

5. Vilka typer av incitamentsprogram använder ni er av? 

 

   

6. Vilket/ Vilka motiv har ni med incitamentsprogrammen?  

 

 

7. Anser du att incitamentsprogrammen fyller sin funktion? (D.v.s. följer era anställda 

incitamenten på önskat sätt?)   

 

 

8. Var ni med och utformade dessa incitamentsprogram? 

 

 

9. Att uppnå målkongruens, är det en utmaning inom er organisation? 
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10. Kan incitamentssystem bidra till en ökad möjlighet att uppnå målkongruens? 

 

11. Tror ni att möjligheten att upprätthålla målkongruensen påverkas av ökad 

personalomsättning och i så fall hur? Om inte, motivera. 

 

 

12. Är det något ni skulle vilja ändra gällande era incitamentsprogram?   
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Bilaga 2 – Enkätformulär 

 
 

1. Känner du till företagets mål? 

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

2. Påverkar målen dig i ditt dagliga arbete? 

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

3. Upplever du att du och dina medarbetare arbetar för att uppnå företagets mål? 

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

4. Är motivation viktigt, för att du ska vara tillfreds med ditt yrke? 

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

5. Finns det formella motivationsfaktorer på din arbetsplats för att du ska känna dig 

motiverad för att arbeta enligt företagsmål? Ex: Provision, Bonusar, 

karriärsutveckling.  

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

 

 

 

 

6. Vad motiverar dig mest i ditt yrke?  

Markera alla som gäller. 
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Provision  

Bonus  

Personlig 
utveckling 

 

Tävlingar  

Bra 
arbetsförhållanden 

 

Bra ledarskap  

 

 

7. Om flera alternativ har markerats på föregående fråga, vilket motiverar dig mest? 

(Om endast ett alternativ är valt, svara nej på denna fråga.) 

Markera endast en ruta. 

Provision  

Bonus  

Tävlingar  

Personlig 
utveckling 

 

Bra 
arbetsförhållanden 

 

Bra ledarskap  

Nej  

 

 

8. Hävdar du att din prestation påverkas av monetära belöningar? 

Markera endast en ruta. 

Ja  

Nej  

Vet ej  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


