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Sammanfattning 

Bakgrund: Företag som distribuerar varor till kund kan tillämpa antingen direkta eller indirekta 

försäljningskanaler, såsom centralt styrda enheter och franchising. Fördelar med franchising är en 

ökad tillväxttakt såväl som att franchisetagaren genom att satsa eget kapital motiveras att driva 

butiken så bra som möjligt vilket även gynnar franchisegivaren. Fördelar med centralt styrda 

enheter å andra sidan är standardisering, vilket lättare uppnås vid högre kontroll som kan 

återfinnas i centralt styrda organisationer där beslutsvägarna är kortare. Att tillämpa en 

distribution genom centralt styrda enheter ger även stordriftsfördelar genom exempelvis 

gemensamma inköp. För att öka kunskapen om fördelar och nackdelar med olika 

distributionsstrategier anser vi att det är intressant att studera hur distributionen påverkar ett 

företags anställda. Vi har valt att rikta in oss mot klädbranschen där det på butiksnivå troligtvis är 

butikschefen som påverkas mest av vald distributionsstrategi. Detta beror på att strukturen i 

företaget påverkar hur mycket inflytande och påverkan som butikschefen har över exempelvis 

personal, sortiment och resultat, vilket i sin tur påverkar butikschefens motivation.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att jämföra hur distribution genom centralt styrda butiker 

kontra franchising påverkar butikschefers motivation inom klädbranschen. 

 

Genomförande: Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod där data samlats in genom 20 

intervjuer med butikschefer på KappAhl och Vero Moda, 4 intervjuer med personal på 

butikernas huvudkontor samt 6 intervjuer med personal vid andra butikskedjors huvudkontor.  

 

Resultat: Vår studie visar på skillnader avseende styrning av butikscheferna. Butikschefer i de 

butiker som drivs via franchising uppfattar att de har större möjlighet att påverka genom deras 

ansvar för inköp. Butikschefer i den centralt styrda butikskedjan har istället ett resultatansvar. 

Den centralt styrda butikskedjan ger belöningar i form av monetära och ickemonetära belöningar 

vilket är individuellt för franchisetagarna varpå alla butikschefer inte har samma förutsättningar. 

Vårt resultat visar dock på att val av distributionsstrategi, genom centralt styrda butiker eller 

franchising, inte har någon direkt påverkan på butikschefens motivation. Butikschefer inom båda 

studerade distributionskanaler är mycket motiverade. En fråga som vårt resultat väckt är därför 

om den fördel av ökad motivation, som i litteraturen lyfts fram hos franchising som 

distributionsform, försvinner under förhållandet som råder i studerat företag genom anställning 

av en butikschef för butikens dagliga drift. 
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1. Inledning  

Inledningsvis vill vi presentera ämnesområdet och förklara varför vi tycker att detta område är intressant att 

studera. Därefter presenteras vårt syfte och uppsatsens disposition för att ge läsaren en överblick av de kapitel som 

följer. 

 

1.1 Bakgrund 

McDonald´s, Pressbyrån och Ica är företag som de flesta känner till och gemensamt för dessa är 

att de helt eller delvis valt att använda sig av franchising som en del av sin tillväxtsstrategi. 

Franchising var enligt Ax et al (2002) ursprungligen ett sätt för företagen att effektivisera 

distributionen. Först att tillämpa franchising var Singer Sewing Company som i USA tillämpade 

franchising för att distribuera sina symaskiner år 1863. Franchising togs sedan i bruk av 

bilföretagen och dryckesindustrin i början av 1900- talet för att efter andra världskriget spridas till 

fler branscher. (Ax et al, 2002) Enligt Mendelsohn (1992) kan franchising bland annat bidra till en 

högre tillväxttakt då franchisetagaren investerar av sitt eget kapital. Genom franchising kan 

således en butikskedja snabbt nå en bra marknadstäckning då denna inte behöver generera eget 

kapital för att finansiera sin tillväxt. Att franchisetagaren satsar sitt eget kapital i butiken leder, 

enligt Mendelsohn, även till att denne är motiverad att driva butiken så bra som möjligt vilket i 

sin tur även gynnar kedjan. Franchising är ett exempel på det som Parment (2006) benämner 

indirekta försäljningskanaler. Indirekta försäljningskanaler är då en producent istället för att själv 

sälja sina varor upprättar ett kontrakt med en återförsäljare och på så vis överlåter en del av 

verksamheten på en annan part.  

 

Varför drivs då inte alla företag med hjälp av franchising? Nackdelar med franchising är enligt 

Mendelsohn (1992) att kontrollen över varumärket kan minska, eftersom enskilda franchisetagare 

ofta har åsikter och planer för hur de vill styra sin enhet, exempelvis en butik, och detta påverkar 

hur varumärket presenteras. Ett företag är dag inte bara en tillverkare av en produkt utan ett 

varumärke. John Stuarts, tidigare styrelseordförande på Quakers Oats Ltd som bland annat 

tillverkar frukostflingor, välkända uttalande får illustrera vikten av varumärke: 
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”If the business were split up, I would take the brands, trademarks, and goodwill, and you could 

have all the bricks and mortar - and I would fare better than you.” 

                     (Dyson et al, 1996:9) 

 

För att öka kontrollen på hur varumärket presenteras och hur enskilda enheter ska se ut och 

presenteras för konsumenten kan ett företag välja att använda sig av central styrning. I fallet då 

ett företag använder sig av butiker för att sälja sina produkter innebär central styrning ofta att en 

butikschef anställs av företaget och får ansvaret för butiken. Det finns direktiv från 

huvudkontoret om hur butiken ska se ut, hur många anställda det får finnas och butikschefen har 

ofta en budget att följa och ett resultatansvar för butiken. Skyltning, varor och kampanjer är 

samma i alla butiker och kedjan strävar efter att alla enheter ska se likadana ut. Företag som väljer 

detta styrsätt använder sig enligt Parment (2006) av direkta försäljningskanaler.  

 

Men Pressbyrån ser väl också likadan ut överallt?  Det finns franchisekoncept som är väldigt hårt 

styrda och där friheten för den enskilda franchisetagaren blir mycket begränsad. Franchisetagaren 

får därmed en roll som liknar den hos en butikschef i en centralt styrd butikskedja även om 

ersättningen troligtvis är baserad på vinsten, till skillnad från den fasta lön som en centralt styrd 

butikschef ofta har. Enligt Parment (2006) kan producenten genom skickligt skrivna kontrakt få 

god kontroll över indirekta kedjor. En producent kan således ge direktiv och regler för hur en 

butik ska se ut för att varumärket ska presenteras på ett önskvärt sätt. Vi kan konstatera att 

kontroll verkar vara ett nyckelord och att företag oavsett om de använder sig av indirekta eller 

direkta försäljningskanaler vill och bör behålla kontrollen över hur deras varumärke presenteras. 

Kedjor, de som nämnts tidigare men även andra som till exempel H&M och Ikea använder sig av 

standardisering för att få kontroll över varumärket och se till att kunden känner igen sig i en 

butik, oavsett var butiken ligger. Vid öppnandet av en ny butik används ofta replikering som 

strategi för att uppnå standardisering. Replikering är enligt Winter och Szulanski (2000) en 

strategi som ofta hänvisas till som ”the McDonald’s approach” och är ett sätt att standardisera 

flera butiker eller enheter som tillhandahåller en service. Nya butiker följer en färdig mall vid 

öppnandet och denna mall är i sin tur baserad på ett lönsamt koncept. Fördelarna med 

standardisering är enligt Parment (2006) att en kedja kan uppnå ett mer enhetligt intryck på såväl 

försäljningsstället som i marknadsföringen. Han anger även att standardiseringen ger en bättre 

kontroll över varumärket, genom exempelvis enhetlig skyltning.  

 



INLEDNING 

 
 

3 
 

Standardisering kan vara lättare att uppnå i centralt styrda organisationer då beslutsvägarna är 

kortare och denna typ av styrning även ger stordriftsfördelar genom att företag exempelvis kan 

göra gemensamma inköp. På JC, som drivs via franchising, har bristen på kontroll över inköp 

länge varit ett problem och därför satte JC under 2006 stopp för egna återförsäljarkontakter och 

inköp i butikerna.  Anledningen till detta var att förhandlingsläget gentemot producenterna blivit 

sämre då butikskedjan inte gjort gemensamma inköp och att en ökad kontroll över inköpen 

innebär en stor potential. (Öhrn, 2006a)  

 

Ett företag eller en producent väljer att använda sig av antingen direkta eller indirekta 

försäljningskanaler. Det finns fördelar och nackdelar med båda och ett företag måste välja det 

som passar den aktuella organisationen bäst. Bland de avgörande faktorerna finns, som vi redan 

konstaterat, kontroll och önskad kontroll möjliggörs genom den styrning ett företag utövar. Att 

kontrollera en organisation är något som Anthony och Govindarajan (2001) menar är 

komplicerat. Inom olika enheter i en organisation befinner sig individer som representerar 

varumärket och samtliga individer ska styras mot samma mål för att företaget ska kunna hålla sig 

till sitt lönsamma koncept. Styrning och målet med styrning har definierats olika av olika 

författare inom ämnesområdet. Gemensamt för de flesta definitioner är dock att ekonomisk 

styrning innebär att medvetet få andra individer att agera i enlighet med företagets strategi, vilket 

de inte skulle göra utan styrningen. Emerson (1962) definierar ekonomisk styrning som att få en 

individ att göra något denne annars inte skulle ha gjort. En mer aktuell definition på styrning 

kommer från Anthony och Govindarajan (2004) som även tar in organisationens strategi i 

definitionen på styrning och talar om att influera individerna i organisationen, medan Emerson 

snarare talade om makt att kunna kontrollera eller påverka individernas beteende. 

 

”Management control is the process by which managers influence other members of the organization 

to implement the organisation’s strategies.” 

                                                                                  Anthony och Govindarajans (2004:7) 

 

Merchant och Van der Stede (2003) poängterar att den primära funktionen hos styrningen ligger i 

att påverka individer att agera på önskvärt sätt. Författarna menar att ledningens uppgift är att 

skydda organisationen från ett oönskat beteende, vilket kan uppnås genom styrning. Styrning kan 

således tillämpas för att alla organisationens enheter ska arbeta i enlighet med konceptet, detta för 

att vårda varumärket. Oavsett val av distributionsstrategi är styrning ett sätt att kontrollera att 

organisationen följer sin strategi och håller sig till sina kärnvärden.  Det är troligt att 
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resultatstyrning är en styrform som används i stor utsträckning av butikskedjor som har många 

mindre enheter, i form av butikerna. En anledning är den fördel som Merchant och Van der 

Stede (2003) belyser, att kostnaden för att sprida information till de respektive enheterna är 

mycket låg.  I takt med en ökad konkurrens och i takt med att antalet aktörer blivit fler anger 

även Parment (2006) att denna form av styrning har ökat. Dessa förutsättningar har bidragit till 

att är enklare att med standardiserade mätsystem styra stora standardiserade distributionssystem. 

Viktigt för ledningen att tänka på är dock att val av styrning kan påverka de anställdas beteende. 

Kaplan och Norton (1992) menar att styrningens inverkan på beteendet är något som 

uppmärksammats på ledningsnivå. Författarna har bland annat myntat uttrycket ”What you measure 

is what you get”(Kaplan & Norton, 1992:71), vilket belyser att hur ett företag väljer att mäta 

prestationer påverkar vad som de facto presteras.  Den styrning som tillämpas sätter även upp 

ramar för de anställda att agera inom och därför anser vi att styrningen även bör påverka de 

anställdas motivation. 

 

Vad är det som gör att majoriteten av Sveriges arbetsföra befolkning går upp varje morgon och 

går till arbetet1? En del av drivkraften ligger givetvis i att det är nödvändigt att tjäna pengar för att 

säkra sin överlevnad i dagens samhälle. Både Maslow (1987) och Herzberg (1999) menar att när 

de grundläggande behoven är uppfyllda tar andra behov vid. Exempel på andra behov är bland 

annat monetära belöningar, att arbetet känns meningsfullt och att personalen trivs på 

arbetsplatsen. Olika människor motiveras givetvis av olika faktorer eller rankar dessa faktorer 

annorlunda. Vid utformandet av ett system som syftar till att motivera människor i en 

organisation måste det fastställas vilka faktorer eller drivkrafter som motiverar men det är även 

viktigt att ta hänsyn till hur belöningssystemet är utformat. Om exempelvis pengar är drivkraften 

så måste enskilda individer känna att det finns möjligheter att nå de mål som ställts upp för att 

den monetära belöningen ska bli verklighet samt att de har möjlighet att påverka huruvida de når 

belöningen eller inte. Pengar kan vara en stark drivkraft men ett belöningssystem med för högt 

satta mål uppnår inte sitt syfte, att skapa en mer effektiv organisation. (Merchant & Van der 

Stede, 2003) 

 

Butikskedjor har hittills varit ett genomgående tema och även de företag vi har valt att studera 

tillhör denna grupp. De företag vi har studerat är KappAhl och Vero Moda och dessa verkar 

inom klädbranschen. Om eller hur valet av direkt eller indirekt försäljningskanal påverkar de som 

                                                 
1 Ingen diskriminering av nattarbetare menad 
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jobbar i aktuell kanal tycker vi är en intressant aspekt att studera. En jämförelse anser vi vara det 

bästa sättet att utreda detta och vi valde därför två företag med olika typer av försäljningskanaler, 

det vill säga olika sätt att driva sina butiker på. KappAhl styr sina butiker centralt och Vero Moda 

styr sina butiker via franchising.  

 

Beroende på vilken distributionsstrategi en butikskedja väljer att tillämpa ser organisationen olika 

ut från ledning ner till butik, vilket bör kunna påverka den motivation som de anställda, och 

kanske framförallt butikschefen känner. Butikschefen är den som troligtvis påverkas mest av vald 

distributionsstrategi i och med att strukturen i företaget påverkar hur mycket inflytande och 

påverkan butikschefen har över exempelvis personal, sortiment och resultat och hur detta i sin 

tur påverkar deras motivation. Det område vi grundar vår studie på är således vad det kan tänkas 

finnas för skillnader i motivation hos butikschefer beroende på vilken typ av försäljningskanal 

eller styrning som aktuellt företag använder sig av.   

 

1.2 Problemdiskussion  

Påverkan och motivation kan vara svåra att skilja ifrån varandra då den möjlighet till påverkan 

som finns ofta har inverkan på hur motiverad en individ är. I vilken grad en individ kan påverka 

sitt arbete genom att exempelvis påverka sitt resultat, sin personal eller sina kunder anser vi har 

inverkan på hur motiverad någon känner sig. En hög grad av möjlighet till påverkan tror vi är 

positivt korrelerat med en hög grad av motivation. De klädföretag som deltagit i vår studie är 

KappAhl och Vero Moda. KappAhl tillämpar direkta försäljningskanaler genom att driva samtliga 

butiker i egen regi. Som en grund för att lyckas hålla ett enhetligt koncept tillämpar KappAhl, 

enligt deras försäljningschef Linda Hamberg, en tajt styrning.  Vero Moda å andra sidan bedriver 

enligt Lisa Granath, försäljningschef på Bestseller, sin försäljning genom indirekta 

försäljningskanaler, via franchising. 23 av Vero Modas 94 butiker ägs dock av Bestseller, men 

enligt Granath styrs alla butiker på samma sätt, det vill säga Bestseller ska ses som en stor 

franchisetagare.  

 

Innan vi kontaktade Vero Modas butiker hade vi en föreställning om att franchisetagarna ofta 

själva jobbade i butiken och då även hade rollen som butikschef. Detta visade sig vara felaktigt då 

majoriteten av franchisetagarna hos Vero Moda har anställt en butikschef för den dagliga driften 

av butiken, endast en av de butiker som vi intervjuade drivs utav franchisetagaren själv. 

Butikscheferna på KappAhl anställs centralt och vår studie utgår således från vilka skillnader som 
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finns i motivation hos butikschefer som är centralt anställa respektive anställda av en 

franchisetagare. Vero Moda centralt påverkar oundvikligen butikcheferna även om de är anställda 

av franchisetagaren, varpå vi även undersökt aspekter av relationen mellan butikschef och Vero 

Modas huvudkontor.   

 

Enligt Price (1997) finns en trend att gå från franchising till att även öppna butiker i egen regi för 

att kunna öka kontrollen över marknaden och systemet som övervakar samtliga butiker. Ett 

företag inom klädbranschen som gått från franchising till att öppna egna butiker är Gina Tricot. 

Enligt Magnus Tillsten, operativ chef på Gina Tricot, var tillämpningen av franchising ett sätt att 

snabbt ta sig in på marknaden. Idag öppnar de endast butiker i egen regi för att få bättre kontroll 

på varumärket samt en möjlighet att agera snabbare. MQ har gått i samma spår och har avvecklat 

all franchising och driver, enligt Alexander Fällgren som arbetar på MQs försäljningsavdelning, 

numera endast butiker i egen regi. Att tajtare kontroll är önskvärt, oavsett om butikerna 

fortfarande drivs med hjälp av franchising, som Pressbyrån, eller om franchisingen avvecklas till 

förmån för central styrning, står klart. Innebär trenden mot tajtare styrning att central styrning 

och franchising som styrningsform står närmare varandra än man kan tro eller finns det skillnader 

beroende på valet av försäljningskanaler som i sin tur påverkar butikchefernas motivation?  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att jämföra hur distribution genom centralt styrda butiker kontra franchising 

påverkar butikschefers motivation inom klädbranschen. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

 • Vilka påverkningsmöjligheter har butikscheferna och beror dessa på valet av distributionskanal? 

 • Vilka skillnader finns i styrsystemet för de olika distributionsformerna? 

 • Vilka skillnader finns i belöningssystemet för de olika distributionsformerna, och kan de    

    förklaras av typ av distributionsform? 

 • Finns det skillnader i motivation mellan butikschefer i de olika distributionsformerna, och vad   

    kan i så fall förklara dessa skillnader?  

 

1.5 Förtydligande  

Vi vill förtydliga att vi i vår undersökning endast studerar skillnaden mellan butikscheferna i 

distributionskanalerna avseende försäljning i fysisk butik. Detta innebär att vi då vi talar om 

distributionskanaler, försäljningskanaler eller liknande endast avser fysiska kanaler. Vi vill 

förtydliga detta då dessa definitioner i andra fall kan innefatta mer än vi i denna studie lägger i 

dessa begrepp. 

 

1.6 Kunskapsbidrag 

Denna uppsats bör vara av intresse för studenter och för individer i ledningen för butikskedjor 

som står i valet mellan vilken distributionsstrategi och styrning som bör tillämpas, eller som vill 

utreda för och nackdelar med vald strategi och styrning. Hos de företag som ingått i vår studie 

bör vår uppsats även ha satt igång en tankeprocess kring motivation och distributionens betydelse 

för denna. På så vis kan vår uppsats bidra till en ökad medvetenhet kring motivation, hos såväl 

studerade företags ledning som dess butikschefer. 

 

Vårt kunskapsbidrag i form av denna uppsats hoppas vi kan hjälpa till att belysa vikten av 

distributionsstrategier. Enligt Parment (2006) är distribution ett av de viktigaste områden för ett 
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varuproducerande företag med försäljning direkt till slutkonsument. Vårt fokus på distributionens 

betydelse för motivation hoppas vi kan tydliggöra vikten av distribution som ämnesområde.  

 

1.7 Disposition 

För att ge läsaren en överblick av uppsatsens upplägg har vi valt att illustrera detta med en bild 

som visar de olika kapitlens samband.  Inledningsvis har vi presenterat en bakgrund till vårt valda 

ämnesområde samt presenterad vårt syfte med undersökningen. Vårt tillvägagångssätt och 

vetenskapliga angreppssätt presenteras under kapitel 2, vetenskaplig metod och förhållningssätt. 

Därefter presenteras referensramen, vilken består av den teori som ligger till grund för området 

och ska hjälpa oss att finna mönster och tolka särdragen i vår empiri som presenteras i kapitel 4.  

I empirin presenteras även en branschbeskrivning och vi ger en presentation av KappAhl och 

Vero Moda. Empirin och referensramen förenas sedan i vår analys, kapitel 6, för att därefter leda 

till våra slutsatser som presenteras i det avslutande kapitlet.   

 

 

      
 
 
 

         Metod 
 
 

                                             Referensram                                             Empiri 
 
 
 

         Analys 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 1 Disposition  
                Källa: Egen figur. 

 Slutsats 

Inledning 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt och metod 

För att läsaren ska få en förståelse för vårt metodval följer i nedanstående kapitel en beskrivning av såväl vår 

vetenskapssyn som det tillvägagångssätt vi valt. Enligt Rosengren och Arvidson (2002) är det inte problemets 

karaktär utan metoden som avgör om forskningen är vetenskaplig eller inte. Därmed kommer vi att beskriva vår 

tillämpade metod i detta kapitel för att ge läsaren en möjlighet att avgöra huruvida vår undersökning uppfyller 

vetenskapliga kriterier. Vår intention är att läsaren genom beskrivningen av vårt tillvägagångssätt ska ges en 

möjlighet att värdera uppsatsens trovärdighet. 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Oavsett vilket ämne eller objekt som studeras kan forskning drivas utifrån olika vetenskapliga 

förhållningssätt. Burell och Morgan (1982) har samlat de olika skolornas huvudinriktningar som 

fyra typologier, vilka är ordnade i en ’fyrfältare’ utifrån två perspektiv; synen på 

samhällsvetenskapen samt synen på samhället och samhällsförändringar. Dessa typologier är 

kritisk humanism, kritisk strukturalism, tolkande sociologi samt positivism2. Deras modell har 

översatts av Rosengren och Arvidson (2002), vilken presenteras här nedan.  

 

 

   

 

 

  Subjektiv Objektiv 

Konflikt Kritisk Kritisk 

 humanism strukturalism 

      

Samförstånd Tolkande Positivism 

 sociologi  

 

 
    Figur 2. En typologi för sociologiska forskningstraditioner 

                                            Källa: Rosengrens och Arvidsons (2002:318) 

 

                                                 
2 Rosengren och Arvidsons (2002) översättning av Burell och Morgans begrepp radical humanist, radical structuralist, 
interpretive och functionalist 

Forskarens syn på hur vetenskapen 
                är och bör vara 

Forskarens syn 
på vad som 
karaktäriserar 
samhället 
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Det som skiljer de olika typologierna åt är huruvida forskaren tillåts att vara subjektiv eller om 

forskningen kräver objektivitet från forskaren. Modellen skiljer även på huruvida forskaren ser på 

samhälleliga förändringar som om de sker drastiskt eller gradvis, vilket i modellen benämns 

konflikt och samförstånd. Enligt Rosengren och Arvidson (2002) är fördelen med att precisera 

vetenskapliga förhållningssätt enligt modellen ovan att man får ett instrument som ger en 

meningsfull gruppering av verklighetens mångfald samt att forskaren på ett meningsfullt sätt kan 

relatera till forskningstraditionen. Vår studie lutar sig främst mot hermeneutiken som enligt 

Rosengren och Arvidson (2002) utgår från tolkning och förståelse och är en del i den tolkande 

sociologin. Vi placerar således vår forskning i den nedre vänstra kvartilen i figur 2, den tolkande 

sociologin, och inriktar oss mot hermeneutiken som specifik forskningstradition. I nedanstående 

avsnitt presenteras den forskningstradition, hermeneutiken, som vi lutar oss mot. 

 

2.1.1 Hermeneutik3 

För att studera hur val av distributionsstrategi kan påverka butikschefers motivation anser vi att 

intervjuer ger oss bäst möjlighet att förstå butikschefens situation och de faktorer som bygger 

upp motivation. Intervjuer kräver ett socialt samspel mellan oss och butikscheferna, vårt resultat 

kommer därför att påverkas av det samspel och den sociala situation som intervjun skapar. 

Utifrån vår tolkning av intervjuerna kommer vi att dra slutsatser om sambanden mellan 

distributionsstrategi och motivation. Vi är således inte helt objektiva då vi påverkar resultatet 

genom vår tolkning och våra förkunskaper, vilket enligt Rosengren och Arvidson (2002) innebär 

att vår forskning lutar mot hermeneutiken som forskningstradition. Enligt Alvesson och 

Sköldberg (2000) är avsikten med hermeneutiken att ”förstå den underliggande meningen snarare än att 

förklara kausala samband”. (s. 52). Vår intention är att förklara kopplingen mellan 

distributionsstrategier och motivation, men trots detta anser vi oss vara hermeneutiska då vi för 

att förklara dessa samband måste tolka butikschefernas svar för att tydliggöra samband som dessa 

inte uttrycker eller inte själva är medvetna om. Således menar vi att vi trots vårt syfte lutar mot 

hermeneutiken. 

 

Alvesson och Sköldberg (2000) beskriver hermeneutik som en vetenskapssyn där delen endast 

kan förstås genom att relateras till helheten och vice versa. Enligt Wallén (1998) innebär detta en 

växling mellan den del man arbetar med och den helhet som växer fram under arbetets gång. 

                                                 
3 Hermeneutik sägs härstamma från den grekiska mytologin där guden Hermes överförde gudarnas budskap till 
människorna. Hermeneutik betyder således ”att översätta”, ”att förklara” eller ”att tolka”. (Barbosa da Silva & 
Wahlberg, 2005, i Starrin & Svensson) 
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Sambandet förklarar författarna genom den hermeneutiska cirkeln som illustrerar helhetens och 

delarnas ömsesidiga beroende. Denna cirkel har hermeneutikerna senare utvecklat till en spiral för 

att tydliggöra hur forskaren växlar fokus mellan delarna och helheten för att öka förståelsen för 

båda. Figuren nedan tydliggör hur vår kunskap löpande förändras under uppsatsens gång, i 

enlighet med den hermeneutiska spiralen. Vi inleder vår studie med en viss förkunskap i ämnet 

som vi intagit genom litteraturstudier för att sedan genom intervjuer öka vår förståelse genom 

tolkning av intervjun varpå ny förståelse uppstår som vi har nytta av i kommande intervjuer. På 

detta sätt uppstår nya tolkningsmöjligheter. Denna spiral tycker vi väl beskriver hur utvecklingen 

av vårt arbete fortlöpt. 

 

 

 

 

En grundläggande förutsättning för hermeneutiken som Barbosa da Silva och Wahlberg (2005) 

berör är att förståelse för ett fenomen alltid bildas eller framträder i en specifik kontext. Barbosa 

da Silva och Wahlberg menar att den tolkning som forskaren gör bygger på forskarens fördomar 

och specifika förförståelse i form av teorikunskap samt erfarenheter. Utan rätt förförståelse 

menar författarna att en korrekt tolkning av ett fenomen är svår eller omöjlig. Vi valde därför att 

innan genomförandet av studien läsa in oss på de ämnesområden som vi avsåg att studera. De 

ämnesområden vi fokuserade på var distributions-, styrnings- samt motivationsteori. 

 

Kritik som riktas mot hermeneutiken kommer enligt Rosengren och Arvidson (2002) från 

anhängare till positivismen som har svårt att acceptera hermeneutiken som forskningstradition. 

Anledningen är att resultaten blir direkt beroende av forskaren själv, vilket inte är accepterat inom 

positivismen. Alvesson och Sköldberg (2000) anger dock att det är detta beroende som ger 

hermeneutiken sin styrka. De menar att forskaren når ny kunskap genom sin förförståelse för 

problemet och tolkning. De menar även att forskaren, då denne besitter bredare eller andra 

Förförståelse 

Dialog 

Tolkning 

Ny förståelse 

Dialog 

Tolkning 

Figur 3. Hermeneutisk spiral 
                Källa: Egen tolkning  
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kunskaper än den individ som ska studeras, kan nå en bättre förståelse än individen själv. Vi 

hoppas att vi genom våra intervjuer med butikschefer på KappAhl och Vero Moda kommer att 

uppnå en djupare förståelse tack vare den förkunskap vi besitter i ämnet och därigenom kunna 

förstå anledningen till en respondents känslor, även om denne själv inte är medveten om dessa.  

 

2.1.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Valet av forskningsansats påverkas enligt Wallén (1998) av forskarens uppfattning om relationen 

mellan teori och empiri. Att fullt ut kategorisera vår studie som antingen induktiv eller deduktiv 

är problematiskt. Genom att vi vill studera hur motiverade butikschefer är har vi vår 

utgångspunkt i verkligheten, vilket enligt May (1997) talar för en induktiv metod. Det underlag vi 

samlar in kommer vi därefter att söka stöd för i befintlig litteratur inom ämnesområdet för att 

sedan använda oss av dessa kunskaper i vår analys. Vår uppsats är dock inte helt induktiv då en 

induktiv metod enligt Wallén (1998) har som sitt primära mål att finna nya teoretiska förklaringar. 

Dessutom kräver induktion enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) att insamling av data 

sker förutsättningslöst, vilket inte är fallet då vi inför vår studie skaffat oss förförståelse vilken 

tillsammans med våra förutfattade meningar innebär att vi inte uppfyller kraven för en induktiv 

metod. I dessa avseenden lutar vår uppsats istället mot att ha ett deduktivt angreppssätt, vilket 

enligt May (1997) har sin utgångspunkt i teoretiska förklaringar som ger författaren en 

förförståelse. Att vår metod i vissa avseenden är induktiv och i andra deduktiv ser vi dock inte 

som ett problem. Holme och Solvang (1997) anger att det inte är lämpligt att utgå ifrån en viss 

metod utan menar att det kan vara i en kombination av de två metoderna, den induktiva och den 

deduktiva, eller i motsättningen dem emellan som ny kunskap uppstår, således bör det inte vara 

en nackdel att vår metod hamnar inom området för såväl deduktion som induktion. 

 

2.2 Vetenskaplig metod 

Enligt Starrin (1994) är det forskningsfrågorna som avgränsar och ger ett forskningsobjekt en 

inriktning. Olika typer av frågor leder antingen till en kvalitativ eller en kvantitativ analys. Våra 

frågeställningar handlar bland annat om vad det är som påverkar motivation, vilket enligt Starrin 

skulle föra vår analys i kvalitativ riktning. För att få den information och förståelse som vi 

behöver för att dra slutsatser om sambandet mellan distributionsstrategi och motivation hos 

butikschefen anser vi att vi måste använda oss av intervjuer.  
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Den kvalitativa metoden gör det även lättare att vara flexibel och passar bra när man vill vara 

öppen för oväntade händelser. Genom att inte använda sig av fasta frågor med givna 

svarsalternativ är det människorna som intervjuas som bestämmer vilken slags information som 

forskarna får in. I och med detta så får kvalitativa ansatser en hög intern giltighet. Andra fördelar 

är att data som samlas in blir nyanserad eftersom den återspeglar respondentens individuella 

förståelse. Närheten mellan den som undersöks och den som undersöker är något som utmärker 

en kvalitativ metod samt flexibiliteten hos metoden eftersom det går att gå tillbaka och ändra 

problemställning och datainsamlingsmetod under undersökningens gång. (Jacobsen, 2002) Den 

kvalitativa metoden lämpar sig således väl för vår undersökning.  

 

Nackdelar med en kvalitativ metod är att den är resurskrävande vilket betyder att forskaren ofta 

får begränsa sig till ett mindre antal respondenter. Detta kan skapa generaliserbarhetsproblem då 

tillfrågade individer kanske inte är representerbara för andra än sig själva. Intervjuer ger ett 

komplext och inte helt lättöverskådligt material och det är svårt att få en överblick. Detta medför 

att det kan vara svårt för undersökaren att uppfatta alla nyanser, vilket kan leda till att vi 

omedvetet sållar bort delar av informationen. (Jacobsen, 2002) 

 

2.2.1 Intervjuer 

Vår empiri baseras främst på intervjuer, vi har därför valt att ge en bild av hur dessa intervjuer 

gått till. Enligt May (1997) finns det fyra olika typer av intervjuer, den strukturerade, den 

semistrukturerade, den ostrukturerade samt gruppintervjun.  

 

Enligt Lantz (1993) ger olika former av intervjuer olika typer av data och syftet med 

undersökningen måste vara det som avgör metodvalet. Vi söker svar på hur motivation påverkas 

av ett visst distributionssystem och eftersom detta är något individuellt vill vi skapa ett öppet 

klimat och inte låsa oss vid ett visst utformande av intervjun. För att kunna göra jämförelser har 

vi dock valt att på förhand formulera intervjufrågor, men dessa har kunnat justeras något 

beroende på vad som kommit fram under intervjun. Denna intervjumetod benämns enligt May 

(1997) som den semistrukturerade intervjun då frågorna normalt är specificerade men 

intervjuaren har möjlighet att vidare utforska svaren och därmed föra en dialog med den 

intervjuade. Vi ger således den intervjuade möjlighet att besvara våra frågor utifrån sig själv 

samtidigt som vi får en möjlighet att styra diskussionen. 
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Enligt Kvale (1997) är förberedelserna av stor vikt, han menar att en stor del av undersökningen 

bör ha ägt rum redan innan den första intervjun. Att skaffa sig förkunskap om ämnet för 

undersökningen, formulera ett klart syfte med intervjun och besluta sig för vilken intervjuteknik 

som är lämplig är, enligt Kvale, nyckelfrågorna inför intervjun. Detta är ett tillvägagångssätt som 

enligt Wallén (1998) kategoriserar ett deduktivt angreppssätt. Vi valde att förbereda oss på det 

sätt som Kvale beskriver och detta är därmed ytterligare ett exempel på att vi rör oss i området 

för både induktiv och deduktiv metod. Innan intervjun menar Kvale (1997) att det är lämpligt att 

bestämma sig för hur intervjuerna ska analyseras, verifieras och rapporteras. Även detta 

strukturerade vi upp innan intervjuerna, hur vi gått tillväga presenteras för läsaren nedan under 

praktiskt tillvägagångssätt. 

 

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Nedan hoppas vi ge läsaren en förståelse för hur vi genomfört vår studie samt förstå anledningen 

till våra val. Kapitlet delas in tre underrubriker där vi beskriver de olika delarna av studien, urval, 

intervjuernas genomförande samt hur vi bearbetat och tolkat insamlad data. 

 

2.3.1 Urval 

Inledningsvis avsåg vi att endast studera KappAhls butikschefers motivation men insåg att en 

jämförelse skulle göra undersökningen intressantare. Därför valde vi att även kontakta ett företag 

med en annan distributionsstrategi och det företag som var lämpligt för vår studie och var villiga 

att delta i undersökningen var Vero Moda som använder sig av franchising. En jämförelse mellan 

dessa två företag, KappAhl och Vero Moda, är intressant då de använder sig av olika 

distributionssätt men befinner sig i samma bransch och är konkurrenter. 

 

Vi vill dock poängtera att varken KappAhl eller Vero Moda fungerat som uppdragsgivare till vår 

uppsats utan endast som fallföretag. Genom huvudkontoren har vi fått tillåtelse att intervjua 

butikschefer i Sverige, men vi har själva valt ut vilka butiker vi ska intervjua. Anledningen är att 

fallföretagen inte ska kunna påverka resultatet genom att välja ut butikschefer som de vet är av en 

viss åsikt. Vi baserade urvalet för KappAhls butiker på våra önskemål om att butiker av olika 

storlek skulle vara representerade, vi ville även att både små och stora städer skulle vara 

representerade samt butiker lokaliserade i city och i externa köpcentrum. På grund av begränsade 

resurser var vi tvungna att söka butiker med dessa egenskaper i vår geografiska närhet. På Vero 
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Moda begränsades vårt urval genom att vi endast ville intervjua butiker som ägs av enskilda 

franchisetagare. Även i detta urval finns butiker representerade med olika storlek och geografisk 

lokalisering. Dessa är inte endast lokaliserade i vår närhet då flera av de butiker som ägs av en 

enskild franchisetagare är utspridda över landet. 

 

2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Totalt genomfördes 31 intervjuer, varav 20 med butikschefer för KappAhl och Vero Moda samt 

två intervjuer med personer på respektive butikskedjas huvudkontor. Syftet med intervjuerna på 

huvudkontoret var att ge oss en inblick i den styrning som tillämpas. Vi har även genomfört sex 

telefonintervjuer med personer på andra butikskedjor inom branschen för att kunna ge en 

bredare bild av hur marknadsläget ser ut. Denna information presenteras i branschkapitlet som 

återfinns i empirin. Tidsåtgången för intervjuerna har i snitt varit 40 minuter. Den längsta 

intervjun uppgick till 90 minuter och den kortaste till 20 minuter. En intervju med en av Vero 

Modas butikschefer har dock plockats bort från vårt underlag då denne butikschef även var 

franchisetagare. Eftersom hon var ensam om att vara franchisetagare utgör hon ett för litet 

underlag för att kunna dra generella slutsatser om skillnaden mellan franchisetagare och 

butikschefer och hon är inte heller representativ som enbart butikschef.  

 

Butikscheferna har intervjuats genom såväl besöks- som telefonintervjuer. Vår intention var att 

endast genomföra besöksintervjuer, men på grund av begränsade resurser var vi tvungna att 

komplettera besöksintervjuerna med ett antal telefonintervjuer. Butikschefer på Vero Moda har 

främst intervjuats genom telefonintervjuer eftersom de butiker som drivs av enskilda 

franchisetagare geografiskt är placerade långt ifrån vår utgångspunkt i Linköping. Nackdelen med 

att använda telefon som intervjuverktyg är att endast en person kan kommunicera med 

respondenten, varpå båda författarna inte deltagit vid samtliga intervjuer. Vid besöksintervjuerna 

ledde en av oss författare intervjun medan den andre höll sig vid sidan av och antecknade. 

Fördelen med detta var att vi inte överrumplade respondenten genom att vara två mot en under 

intervjun. Dessutom bidrog detta till att majoriteten av intervjun blev transkriberad på plats. 

Samtliga intervjuer har kompletterats med två frågor via e-post och en av intervjuerna med Vero 

Modas huvudkontor skedde enbart via e-post. Bortsett från våra intervjuer med personer på 

andra butikskedjor har bandspelare används vid samtliga intervjuer. 
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2.3.3 Bearbetning, tolkning och analys 

Vi önskar ge läsaren en förståelse för vår arbetsprocess och kommer därför att ge en beskrivning 

av hur vi bearbetat, tolkat och analyserat vårt insamlade material.  

 

Efter intervjuerna valde vi att så fort som möjligt transkribera dessa för att viktig information inte 

skulle gå förlorad. Tanken var att vi, om det behövdes, skulle kunna komplettera med intryck 

som bandspelaren inte fångat upp. Vi valde att transkribera samtliga intervjuer i sin helhet och 

som nämnts tidigare underlättades detta arbete genom att en stor del av intervjun transkriberades 

redan på plats. När alla intervjuer fanns nedskrivna valde vi att dela in materialet i olika kategorier 

för att underlätta sammanställningen och skrivandet av empirin. Det material vi presenterar i 

empirin är en sammanställning skriven i allmänna ordalag och vi har valt att lägga in citat för att 

skapa liv i texten och öka läsvänligheten. Detta gör även att läsaren får bilda sig en egen 

uppfattning om respondentens ord även om det är viktigt att komma ihåg att vi som författare 

påverkar genom vilka citat och vilket material vi väljer att använda oss av. För att återgivningar av 

vad som sagts i intervjuer ska bli läsliga, har vi redigerat respondentens formuleringar. Detta 

enligt rekommendation från svenska skrivregler som Svenska språknämnden (1991) gett ut. I de 

fall vi citerat respondenter på huvudkontoret har vår återgivning skickats till dem för verifikation. 

Denna möjlighet har vi däremot inte givit butikscheferna då dessa intervjuer transkriberats och 

butikschefen även har anonymiserats varpå vi inte anser att de behöver bekräfta vad de sagt vid 

intervjun.  

 

De teorier som återfinns i referensramen har ingått i arbetet att skapa en förståelse för ämnet och 

har främst sammanställts innan empirin inhämtas. Vissa delar av referensramen fick omvärderas 

efter att empirin samlats in då vi insåg att vi var tvungna att komplettera med vissa teorier och att 

vissa teorier var inaktuella eller överflödiga. Teorierna i referensramen är givetvis även en viktig 

del i den analys som presentera i kapitel fem, där teori och empiri förenas i en diskussion som så 

småningom mynnar ut i våra slutsatser, som presenteras i uppsatsens sista kapitel.  
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2.4 Forskningsetik 

Med den samhällsvetenskapliga forskningen följer enligt Hermerén (1996) vissa etiska problem.  

Forskningsetiken är ett viktigt och omdiskuterat område och vår avsikt är att belysa hur vi ska 

säkerställa att krav på forskningen, ur etisk synvinkel, kommer att uppfyllas i denna 

magisteruppsats. Nedan beskriver vi hur vi försöker agera etiskt utifrån de forskningsetiska 

principer som det Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har utvecklat. 

 

Enligt HSFR finns det fyra huvudkrav som måste uppfyllas och dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet 

kommer vi att informera personerna som vi vill intervjua om syftet med vår uppsats, vad deras 

uppgift kommer att bli samt att deltagandet är frivilligt. Enligt HSFRs rekommendationer 

kommer vi även att delge information om när uppsatsen offentliggörs samt erbjuda berörda 

personer att ta del av eventuellt etiskt känsligt material innan offentliggörandet sker. Deltagandet 

kommer, som sagt, att vara frivilligt och vi kommer att fråga om tillåtelse för användning av 

bandspelare under intervjun, vilket uppfyller samtyckeskravet om att deltagarna har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Butikscheferna anonymiseras i studien för att dels uppfylla kravet 

på konfidentialitet och dels skapa ett klimat där respondenten inte känner sig begränsad. Etiskt 

känsliga uppgifter är något som vi troligtvis inte kommer att stöta på, men kravet på 

konfidentialitet kommer att uppfyllas genom att skydda enskilda individer från identifikation. 

Enligt nyttjandekravet får uppgifter om enskilda personer endast användas för 

forskningsändamål. Detta är något vi håller oss till, vi kommer inte att namnge intervjuade 

butikschefer och insamlat material används inte i andra syften än forskning.  

 

2.5 Metodkritik 

Trots att vi försökt minimera studiens brister finns alltid en möjlighet att vissa delar kunnat 

förbättras genom tillämpandet av andra metoder eller tillvägagångssätt. I detta kapitel kommer vi 

därför att presentera studiens begränsningar. 

 

2.5.1 Tillförlitlighet och trovärdighet  

Glaser och Strauss (1967, i Svenning 2003) framhåller att samtlig teori i en undersökning ska 

kännas relevant och meningsfull för att förklara det fenomen som studeras. De menar att det är 
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läsaren som ska avgöra den kvalitativa studiens rimlighet. För att ge läsaren en möjlighet att 

bedöma vår uppsats delger vi, i detta kapitel, de faktorer som kan ha påverkat vårt resultat.  

 

Nackdelar med telefonintervjuer är enligt Wiedersheim-Paul (2006) att vi inte har samma 

möjlighet att tolka intervjupersonens kroppsspråk under intervjun. Dessutom finns en risk att 

respondenten känner sig mer stressad vid en telefonintervju. Detta beror dels på att den tystnad 

som naturligt uppstår vid en intervju då intervjuaren för anteckningar kan kännas onaturlig vid en 

telefonintervju då respondenten inte har visuell kontakt med intervjuaren. Det kan troligtvis även 

kännas lättare att skynda på eller avsluta en telefonintervju i jämförelse med att be någon gå ifrån 

en besöksintervju. I och med att ett större antal butikschefer på Vero Moda intervjuades via 

telefon i jämförelse med KappAhl kan det finnas en risk att det insamlade materialet inte var lika 

informativt för de båda företagen. Vi anser dock att vårt insamlade material från 

telefonintervjuerna är av god kvalitet, då vi inte ser några större skillnader vid en jämförelse med 

genomförda besöksintervjuer. 

 

En risk med båda intervjuformer är att undersökningen kan drabbas av intervjuareffekten, vilket 

enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) beror på att intervjuaren och den intervjuade 

påverkar varandra. Vårt resultat kan därför vara påverkat av exempelvis tonfall hos intervjuaren. 

Att vi använt bandspelare under intervjuerna kan enligt Patel och Davidson (2003) ha medfört att 

de intervjuade försökt framstå som mer logiska och förnuftiga eftersom de spelas in på band 

varpå de inte besvarat frågorna spontant. Därmed kan användning av bandspelare ha påverkat 

vårt resultat. Forsman (1997) menar dock att resultatets tillförlitlighet ökar genom användning av 

bandspelare.  

 

Vi hade inte möjlighet att genomföra en telefonintervju med Bo Jonsson, Sverigechef på 

Bestseller, varpå intervjun med honom skedde elektroniskt, via e-post, vilket har bidragit till att vi 

missat aspekter i tonfall och möjlighet att förtydliga oss i våra frågor. Vi har dock haft möjlighet 

att komplettera intervjun med ytterligare frågor för att få den information vi behövt. 

 

En risk som påverkar studiens resultat i vidare bemärkelse är dock risken för att butikscheferna 

inte vågar uttrycka sig sanningsenligt då de vet om att huvudkontoret får ta del av studiens 

resultat. Detta kan ha bidragit till att de, trots att de fått möjlighet att var anonyma i uppsatsen har 

justerat sanningen något genom att framstå som mer positiva. Om butikscheferna vinklat 

sanningen finns en risk att vårt resultat visar på att butikscheferna är mer motiverade än de i 
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själva verket är. Om det förefaller vara på det här sättet hoppas vi dock att alla butikschefer vi 

intervjuat påverkats i samma utsträckning. Om så är fallet är våra resultat ändå jämförbara och 

visar på vilken skillnad som finns mellan butikschefer i de olika distributionskanalerna, förutsatt 

att en skillnad finns, men den bild vi presenterar kan vara något mer positiv än den verkligen är. 

 

2.5.2 Objektivitet 

Enligt Quinn Patton (1987) är det just undersökarens objektivitet som bidrar till det största 

problemet med kvalitativa studier. Quinn Patton menar att kvalitativa undersökningar ofta ger 

olika resultat beroende på vilket perspektiv författarna väljer och därmed är det svårt att ta 

ställning till undersökningens objektivitet och sanning. Quinn Patton framhåller dock att 

kvantitativa undersökningar i sig inte garanterar objektivitet, men att subjektiviteten i 

undersökningarna döljs bättre genom numeriska mått. Även kvantitativa undersökningar kan 

påverkas av undersökaren genom dennes val av undersökningsfrågor samt val av tolkningsmetod.  

 

Hermerén (1996) framhåller att objektivitetsregeln innebär att undersökaren inte medvetet eller 

omedvetet får förvanska sina resultat eller låta dessa påverkas av egna värderingar eller åsikter. Vi 

har ingen ställning som innebär att vi skulle gynnas av än det ena eller andra resultatet, varpå vi 

inte står i en intressekonflikt som kunnat påverka oss att förvanska resultatet. Däremot vill vi 

belysa att en av oss arbetat som säljare i några av KappAhls butiker samt genomfört den 

butikschefsutbildning som KappAhl ordnar för blivande butikschefer. Den förförståelse som 

denne författare besitter skulle eventuellt kunna påverka studien på grund av förutfattade 

meningar. Mycket av den bakgrundinformation som vi fick på KappAhls huvudkontor var sådant 

som aktuell författare i stor utsträckning redan var medveten om. Detta kan ha påverkat de frågor 

vi valde att ställa i och med att det fanns förkunskaper om vad vi ville ha fram, vilket kan ha gjort 

att vi var mindre breda och generella i våra frågeställningar. Vad som motiverar butikschefer är 

dock något som är individuellt och förförståelsen från författarens sida inkluderar inte 

förkunskaper om butikschefers motivation. Vi har dock valt att inte intervjua de butikschefer 

som författaren har arbetat tillsammans med eftersom detta eventuellt skulle kunna påverka den 

analys och tolkning som görs.  

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1982) är det inom samhällsvetenskapen svårt att uppnå en 

fullständig objektivitet men de menar att detta är acceptabelt så länge författaren redogör för sina 

antaganden och perspektiv och därigenom uppnår saklighet. Genom att vi tydligt redogör för 
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våra antaganden och den relation som en av författarna har med ett av fallföretagen ger vi läsaren 

möjlighet att avgöra huruvida detta kan ha påverkat uppsatsens trovärdighet. Som vi nämnt 

tidigare kan vårt vetenskapliga förhållningssätt knytas till hermeneutiken som enligt Barbosa da 

Silva och Wahlberg (2005) innebär att den tolkning som forskaren kan göra bygger på forskarens 

fördomar såväl som specifika förförståelse i form av teorikunskap och erfarenhet. Detta medför 

att vi, precis som Lundahl och Skärvad beskriver, inte kan uppnå fullständig objektivitet. Under 

undersökningen har vi istället fokuserat på att försöka undvika att våra värderingar speglas i 

intervjufrågorna eftersom det då föreligger en risk att vi påverkar resultatet.  

 

2.5.3 Källkritik 

Vid en undersökning är det enligt Lundahl och Skärvad (1982) viktigt att kontrollera och kritiskt 

granska de källor som studien vilar på. Detta beror på att studiens resultat bedöms efter i vilken 

mån teoretiska källor och insamlad empirisk data kan anses vara tillförlitliga och relevanta. Att vi 

dels baserat vårt urval av butikschefer på KappAhl på geografisk lokalisering kan göra att våra 

resultat endast är representativa för den region som butikerna ligger i. De regionala skillnaderna 

tror vi dock är små i och med den centrala styrning som KappAhl utövar samt de begränsade 

möjligheterna till lokal anpassning som butikerna har. Vi har löpande försökt att vara källkritiska 

och i den mån det är möjligt gå tillbaka till ursprungskällan. I vissa fall har vi dock inte lyckats 

hitta ursprungskällan och vi har då fått förlita oss på sekundärkällan. För att försäkra oss mot att 

en källa kan vara otillförlitlig har vi även strävat efter att finna flera oberoende källor som visar på 

samma resultat, vilket medför att källornas tillförlitlighet ökar och därigenom även 

tillförlitligheten i vår studie. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

En analytisk generalisering innebär enligt Kvale (1997) att man gör en välöverlagd bedömning om 

i vilken grad undersökningens resultat kan ge vägledning för en annan situation. Inom 

vetenskapen menar Kvale att det vanligen är forskaren som byggt upp argumentationen för det 

generella i sina resultat, men han menar att oavsett vilket, har forskaren till uppgift att 

tillhandahålla tillräckligt med belägg för att en analytisk generalisering ska kunna göras. 

 

Vår ambition är att, genom de resultat vi presenterar, skapa en större generell förståelse för hur 

olika distributionsstrategier påverkar motivation hos butikschefer inom klädbranschen. En 
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svårighet med en generalisering är dock att butikskedjor, lokaliserade i olika länder, kan ha stora 

skillnader i bland annat kultur och marknad som medför att en generalisering över gränserna är 

svår. Motivation har kulturella skillnader, vilket bland annat Maslow (1987) poängterar. Hans 

modell är således inte representativ för samtliga kulturer. Då vår modell delvis bygger på Maslows 

teorier tror vi att vår studie inte kan generaliseras till samtliga länder och situationer men vårt mål 

är att det som framkommer i denna uppsats ska vara tillämpbart för flera, i Sverige, belägna 

butikskedjor. Detta gäller butikskedjor inom klädbranschen såväl som handeln i allmänhet och 

inte endast de butikskedjor som presenteras i vår studie. 
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras de teorier som vi anser vara relevanta för denna uppsats och som kan bidra till en god 

analys. Enligt Alvesson och Sköldberg (2000) är en välskriven referensram en förutsättning för att bidra till goda 

tolkningar. För att ge läsaren en bra förståelse presenteras inledningsvis exempel på direkta och indirekta 

försäljningskanaler för att visa på likheter och skillnader mellan dessa. Slutligen presenterar vi de faktorer som 

ligger till grund för motivation i ett distributionssammanhang. 

 

För att tydligt koppla referensramen till uppsatsen kommer vi, då vi diskuterar befintliga teorier benämna 

företaget/producenten som butikskedjan för att koppla an till vår undersökning. Anledningen är att de företag vi 

studerar är just butikskedjor. Detta väljer vi att göra för att inte blanda in fler begrepp, vilket vi hoppas ökar 

tydligheten för läsaren. 

 

3.1 Distribution 

Distribution består enligt nationalencyklopedin av ”alla de funktioner som förekommer vid förmedling av 

en vara från producent till konsument”. Parment (2006) menar att distribution handlar om att fullfölja 

företagets strategi. Han ser distribution som en möjlig framgångsfaktor på dagens 

konkurrensutsatta marknader, vars uppgift är att skapa ett samspel mellan produkten och dess 

marknadsföring och försäljning. Val av distribution bör spegla företagets strategi och då många 

företag idag sätter serviceperspektiv och kunden i fokus bör detta även genomsyra distributionen. 

Alla företag står inför valet huruvida distributionen ska drivas genom direkta eller indirekta 

försäljningskanaler. Rosenbloom (1999) menar att det oavsett vilken typ av försäljningskanal som 

ett företag väljer är viktigt att motivera medlemmarna i distributionskanalen. Det finns enligt 

Rosenbloom olika metoder att motivera kanalmedlemmarna. De förslag som han ger är av olika 

karaktär, bland annat att ge kanalmedlemmarna rabatt på sortimentet, att erbjuda dem utbildning 

eller att bilda franchiseavtal för att de själva ska få driva butiken. Det sistnämnda förslaget, 

franchising, går vi in på nedan i avsnitt 3.1.3. 

 

3.1.2 Direkta försäljningskanaler 

Att använda sig av direkta försäljningskanaler innebär enligt Ax et al (2002) att försäljningen 

bedrivs i egen regi genom att exempelvis butikskedjan, som äger varumärket, äger butiken. En 

anledning att tillämpa direkta försäljningskanaler är de fördelar som följer med centralt styrda 
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butiker, nämligen större möjligheter till styrning och kontroll av försäljningen. (Parment, 2006) 

God kontroll är även något som Mendelsohn (1992) lyfter fram som fördelen hos direkta 

försäljningskanaler.  

 

Ju viktigare distributionen är för organisationen, desto viktigare är det att ha kontroll över denna. 

Rosenbloom (1999) uttrycker att de viktigaste distributionsbesluten bör fattas av organisationens 

verkställande direktör och att organisationer vars distributionsstrategi har stor betydelse på lång 

sikt bör fatta distributionsbeslut på ledningsnivå. Detta innebär att organisationer vars försäljning 

i stor utsträckning påverkas av distributionen bör driva denna i egen regi för att behålla så stor 

kontroll som möjligt. Rosenbloom menar även att det endast är den berörda organisationen som 

kan ange hur stor vikt som bör läggas på distribution och att beslutet således ligger hos varje 

enskild organisations ledning. Rosenbloom påpekar dock att dagens marknad med hög 

konkurrens och med den globalisering som skett bidragit till att distribution har hamnat mer i 

fokus och därmed blivit för viktigt för att ignoreras på ledningsnivå. Därmed har många 

organisationer enligt Rosenbloom tagit upp distributionsbesluten på ledningsnivå. Hur direkta 

försäljningskanaler styrs samt hur sambandet mellan huvudkontor, butik och konsument ser ut 

illustreras av nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Figur 4. Relation till konsumenten vid centralt styrda butiker 
                                                          Källa: Egen figur. 
 

Butikschefer i kedjor som tillämpar direkta försäljningskanaler är fast anställda i butikskedjan och 

erhåller således en fast grundlön från huvudkontoret. Butikschefen svarar direkt till 

huvudkontoret, varifrån beslut om såväl marknadsföring som strategi kommer. Butikschefens 

ansvar är främst att driva det dagliga arbetet i butiken. Direkta försäljningskanaler tillämpas bland 

annat av KappAhl som ingår i vår studie. 
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3.1.3 Indirekta försäljningskanaler 

I indirekta försäljningskanaler ser förhållandet mellan butikskedjan och butikscheferna i de 

respektive butikerna annorlunda ut än för direkta försäljningskanaler. En vanlig form av 

distribution i indirekta kedjor är enligt Parment (2006) franchising, vilket är den distributionsform 

som tillämpas av det andra företaget som ingår i vår studie; Vero Moda.  

 

Franchising innebär att en individ eller organisation genom ett kontrakt tillåts driva affärer i 

butikskedjans namn. Price (1997) beskriver franchising som en metod att marknadsföra sina 

produkter och består av ett kontrakt mellan butikskedja och försäljare. En definition på 

franchising är följande: 

 

”A franchise operation is a contractual relationship between the franchisor and franchisee in which 

the franchisor offers or is obliged to maintain a continuing interest in the business of the franchisee in 

such areas as know-how and training; wherein the franchisee operates under a common trade name, 

format and/or procedure owned or controlled by the franchisor, and in which the franchisee has or 

will make a substantial capital investment in his business from his own resources.” 

                         (Mendelsohn, 1992:5) 

 

Price (1997) beskriver att franchising innebär att butikskedjan genom kontrakt specificerar när, 

hur och var deras produkter ska säljas. Vinsten kedjan gör genom franchising består av royalties 

på försäljningen och i vissa fall även försäljning av produkter till franchisetagaren. Price menar att 

det ställs krav på såväl butikskedjan som franchisetagaren och att båda parter måste satsa i 

samarbetet för att det ska fungera. 
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Figur 5 Relation till konsumenten vid butiker som styrs via franchising 
             Källa: Egen figur. 
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Fördelar med att lägga ut distributionen på en annan aktör, via franchising, menar Mendelsohn 

(1992) kan leda till en snabbare tillväxt och bättre marknadsrepresentation, då franchisetagare kan 

vara villiga att öppna butiker på mindre orter där företaget inte skulle ha valt att öppna en butik i 

egen regi. En risk är dock att ingen franchisetagare är villig att driva butiker i så kallade metro areas, 

med en befolkning på mer än en miljon, då attraktiva citylägen i dessa städer innebär en så pass 

hög hyra att enskilda franchisetagare inte har möjlighet att investera i butiken. (Parment, 2006) 

Genom att franchisetagaren finansierar butiken kan tillväxttakten öka i snabbare takt än om 

butikskedjan själv måste generera kapital för tillväxten. Att franchisetagaren satsar sitt eget kapital 

i butiken medför, enligt Mendelsohn, att denne är motiverad att driva butiken så bra som möjligt, 

vilket i sin tur även gynnar kedjan. 

 

En fördel som Merchant och Van der Stede (2003) ser hos franchising är att det leder till att 

enheten drivs mer entreprenöriellt då franchisetagarens ersättning baseras på vinsten. Detta leder 

i sin tur till en ökad lönsamhet för butikskedjan genom att franchisetagaren lägger ned en större 

arbetsinsats. Även Ax et al (2002) tar upp de ekonomiska argumenten som fördelar med 

franchising. Författarna menar således att butikskedjan vinner på franchising genom att de 

”expanderar verksamheten utanför sin egen balansräkning” (s.105). Tillämpning av franchising ger då, 

enligt Ax et al, en ökad avkastning på investerat kapital för butikskedjan eftersom 

franchisetagaren betalar en avgift för den service som butikskedjan erbjuder. Ax et al menar att 

överskottet förhoppningsvis bör vara större än om butikskedjan drivit samtliga butiker i egen regi 

och därmed bör såväl franchisetagare som butikskedja göra ekonomisk vinning genom 

franchisekonceptet. Utöver dessa fördelar menar Ax et al (2002) att franchising ger en bättre 

marknadstäckning, genom fler enheter, vilket ger stordriftsfördelar i såväl inköp som 

marknadsföring. 

 

En risk som Mendelsohn (1992) tar upp med franchising är att problem kan uppstå mellan 

butikskedja och franchisetagare. Relationen mellan kedjan och franchisetagaren är avgörande för 

framgången. Bland problemen finns bland annat risken att franchisetagaren funderar på att driva 

egen verksamhet då denne inte anser sig behöva butikskedjan och dess varumärke. En annan 

aspekt som Mendelsohn tar upp är styrning av franchisetagaren som kan vara nog så viktig då 

små avvikelser från rutiner kan leda till stora problem på längre sikt om franchisetagarna börjar 

ändra på koncept eller liknande för att det ska passa den egna butiken. Att finna ett system där 

både butikskedjans behov av varumärkeskontroll och franchisetagarens behov av frihet 

tillfredsställs kan vara problematiskt. 
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3.2 Styrning av distribution 

Som vi nämnde inledningsvis finns flera definitioner på styrning. En aktuell definition är den 

Anthony och Govindarajan (2004) presenterar. Den tar även in organisationens strategi i 

definitionen på styrning och talar om att influera individerna i organisationen. 

 

”Management control is the process by which managers influence other members of the organization 

to implement the organisation’s strategies.” 

                                                                                              Anthony och Govindarajans (2004:7) 

 

Merchant och Van der Stede (2003) poängterar att den primära funktionen vid styrning ligger i att 

påverka individer att agera på önskvärt sätt. Följden av styrning är en ökad sannolikhet för att 

organisationen ska nå sina mål samt en reducerad risk för att oförutsedda händelser ska inträffa. 

Merchant och Van der Stede hävdar att individer i en organisation ofta inte har samma mål som 

organisationen samt att deras handlingar kan baseras på deras egna mål istället för 

organisationens. Författarna menar därför att ledningens uppgift är att skydda organisationen från 

ett oönskat beteende, vilket kan uppnås genom styrning. Om individer alltid agerade i linje med 

företagets mål skulle ett styrsystem inte behövas. Merchant och Van der Stede belyser dock att 

mer kontroll inte nödvändigtvis innebär bättre kontroll och därmed är det viktigt att ledningen 

väljer vilka former av styrning som ska tillämpas för att nå önskvärt resultat. Styrningsformer som 

Merchant och Van der Stede tar upp är bland annat resultatstyrning och beteendestyrning 4. Merchant 

och Van der Stede behandlar även belöningssystem som styrform. 

 

3.2.1 Resultatstyrning 

Enligt Merchant och Van der Stede (2003) ökade användningen av resultatstyrning avsevärt 

under 1990-talet i samband med en trend att ge de anställda mer kontroll och används nu även 

främst för att styra professionell arbetskraft 5. Merchant och Van der Stede menar vidare att 

resultatstyrning är nödvändigt för att kunna styra decentraliserade organisationer där de 

respektive enheterna har eget resultatansvar. Författarna poängterar även att flera företag har 

noterat att de genom att tillämpa resultatstyrning och belöna sina chefer för de risker de tar och 

det resultat de presterar kan få cheferna att agera som entreprenörer. Således anser vi att 

                                                 
4 Fri översättning av begreppen results control och action control. 
5 Professionell arbetskraft definieras av Hammer (1996, i Merchant & Van der Stede 2003) som ”individer som är 
ansvariga för att uppnå resultat snarare än att utföra en syssla”5(s. 24). 
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resultatstyrning är något som troligtvis är välanvänt inom butikskedjor, både hos de som tillämpar 

direkta och de som tillämpar indirekta försäljningskanaler.  

 

Resultatstyrning kräver enligt Merchant och Van der Stede (2003) att de resultat som är av 

betydelse är tydligt definierade, att dessa går att mäta effektivt, att personalen får resultatmål att 

sträva mot samt att de anställda vet vilka belöningar och bestraffningar som väntar om de uppnår 

respektive misslyckas att uppnå de uppsatta målen. Det är viktigt att uppsatta mål är förståeliga 

samt att ledningen snabbt återkopplar till de anställda för att de ska se en tydlig koppling mellan 

resultat och belöning. Det är väsentligt att samtliga steg är väl genomtänkta och i linje med 

företagets strategi för att resultatstyrningen ska fungera på önskvärt sätt. En av riskerna som 

Merchant och Van der Stede tar upp med resultatstyrning är att de anställda utvärderas efter fel 

mått vilket innebär en risk att de fokuserar på felaktiga aktiviteter för att nå uppsatta mål. Detta i 

enlighet med att företag får det som mäts, det vill säga: ”what you measure is what you get” (Kaplan & 

Norton, 1992:71). Merchant och Van der Stede (2003) menar att flera mått kan användas för att 

mäta resultat men att de mest använda måtten definieras i finansiella termer. 

 

Merchant och Van der Stede (2003) menar att organisationer genom att tillämpa resultatstyrning 

påverkar de anställdas handlingar genom att de anställda funderar på vilka konsekvenser deras 

handlingar medför. Dessutom poängterar författarna att resultatstyrning fungerar motiverande 

genom att ge de anställda tydliga mål att sträva mot snarare än att ge dem en specifik uppgift eller 

bara säga till dem att de ska ”göra så bra de kan”. Detta är något som även poängteras av Locke 

(1968, i Locke et al 1981). En motiverande effekt som Merchant och Van der Stede (2003) 

belyser är att resultatstyrning syftar till att belöna de anställda för de resultat som genereras samt 

att i vissa fall även bestraffa för dåliga resultat. Genom tydligt uppsatta mål som överrensstämmer 

med strategin kan således resultatstyrning motivera de anställda att agera på ett önskvärt sätt för 

att erhålla belöningar samtidigt som organisationen kan dra nytta av ett bättre resultat. Otydliga 

mål eller felaktiga resultatmått kan däremot leda till ett, enligt strategin oönskat beteende, då de 

anställda kan arbeta mot mål som står i konflikt med strategin. Författarna anser att 

resultatstyrning även utan koppling till belöningar kan vara effektivt, genom att individer blir 

motiverade enbart genom tydliga mål. Om ledningen sätter för svåra mål menar dock Merchant 

och Van der Stede att personalens motivation sjunker då de inte ser någon möjlighet att nå de 

uppsatta målen. Porter och Lawler (1968) upplyser även de vikten av att det finns en rimlighet att 

nå målen för att en individ ska motiveras att prestera.  
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3.2.2 Beteendestyrning 

Enligt Merchant och Van der Stede (2003) används beteendestyrning för att försäkra sig om att 

de anställda utför handlingar som är lönsamma för företaget samt att de inte utför handlingar 

som kan medföra skada. Ett exempel på beteendestyrning som hindrar de anställda från att agera 

på ett sätt som skadar företaget är beteendemässiga hinder 6, i form av bland annat lösenord för 

access till datasystem eller passerkort för att kunna identifiera de anställdas handlingar. Detta sker 

i förebyggande syfte för att de anställda ska ha mindre möjlighet att skada företaget genom att 

exempelvis komma åt information de inte är berättigade till. En annan form av beteendestyrning 

som Merchant och Van der Stede tar upp är administrativa hinder 7 som används för att minimera 

företagets risk genom att exempelvis tillämpa restriktioner avseende beslutsfattande samt 

uppdelning av aktiviteter för att en enskild individ inte ska kunna fatta beslut eller genomföra en 

kedja av handlingar som kan kosta företaget stora summor. Genom att dela upp aktiviteter krävs 

således flera individers samarbete för att genomföra otillåtna handlingar eller fel, varpå risken för 

detta minskar. 

 

Merchant och Van der Stede (2003) menar att beteendestyrning är en effektiv styrningsform, 

under förutsättning att den fungerar i förebyggande syfte. Beteendestyrning omöjliggör det 

oönskade beteendet och de kostnader som detta skulle medföra.  Författarna menar dock att det 

finns svårigheter förknippade med beteendestyrning. Bland annat saknas det ofta kunskap kring 

vilka handlingar som är önskvärda. Viktigt med beteendestyrning är, precis som med 

resultatstyrning, att fokus läggs på rätt aspekter. Inom beteendestyrning måste därför det 

beteende som de anställda utvärderas efter vara det beteende som med störst sannolikhet leder till 

önskat resultat. I annat fall leder styrningen till att de anställda utför ett, för strategin, olämpligt 

beteende då de utvärderas på fel grunder. När ledningen vet vilket beteende som är önskvärt 

krävs att det går att mäta huruvida beteendet uppfylls av de anställda. Nackdelen är att detta kan 

vara svårt att kontrollera. Om det inte går att mäta huruvida det eftersträvade beteendet uppfylls 

menar Merchant och Van der Stede (2003) att beteendestyrning inte är lämplig. Ytterligare en 

faktor som talar mot beteendestyrning är att det är en dyr styrningsform att implementera och 

driva. Fungerar beteendestyrningen är den dock, som vi nämnde tidigare, en effektiv 

styrningsform.  

 

                                                 
6 Egen översättning av Merchant och Van der Stedes (2003) beteckning, behavioral constraints 
7 Egen översättning av Merchant och Van der Stedes (2003) beteckning, administrative constraints 
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Ett sätt att observera anställda och övriga delar i en serviceprocess är enligt Wilson (1998) via 

mystery shopping, som går ut på att kontrollera beteenden och på så sätt kunna styra dessa. Van 

der Wiele et al (2005) menar att mystery shopping är ett viktigt inslag på dagens 

konkurrensutsatta marknader då servicekvaliteten står i fokus för att uppnå kundnöjdhet. Således 

är mystery shopping en form av beteendestyrning som används för att kontrollera och styra de 

anställdas beteenden och processerna i distributionen. Mystery Shopping innebär att individer 

utbildade inom bland annat service agerar kunder och observerar vad som händer i butiken. (Van 

der Wiele et al) Författarna anger att det är viktigt att den individ som är mystery shopper är 

anonym, objektiv och oberoende, besöket får inte heller aviseras i förväg då detta ökar risken för 

att personalen beter sig på ett onaturligt sätt. Efter besöket ska de intryck som gjorts rapporteras 

till huvudkontoret för att därefter meddelas personalen i butiken så att de ska kunna förbättra 

eventuella brister i servicen. Författarna poängterar att mystery shopping främst används för att 

mäta servicekvalitet, men att möjligheten även finns att använda mystery shopping för 

benchmarking mellan konkurrenter. Genom att ledningen går ut och meddelar mellanchefer och 

personal om att mystery shopping används menar även Van der Wiele et al att personalen i 

butiken är medvetna om vikten att ha kunden i fokus och på så sätt agerar bättre. Genom att gå 

ut med informationen blir personalen inte heller överraskade av att mystery shopping 

genomförts, vilket annars skulle kunna få dem att känna sig kontrollerade och spionerade på. 

Viktigt är därför att mystery shopping inte ska kännas som ett hot utan det ska framgå att det är 

väl menat. Hall (2007) benämner till och med mystery shopping som ”friendly spying”.  

 

3.2.3 Styrning med belöningssystem 

För att tydliggöra vad som krävs för att en belöning ska fungera motiverande inleder vi med att 

klargöra detta, därefter går vi in på styrningsformer genom belöningssystem.  

 

Enligt Porter och Lawler (1968) krävs att belöningen värderas som positiv av individen för att 

denna ska fungera motiverande. Enligt Vroom (1964) består individers motivation av deras 

förväntningar på och deras nytta av den utlovade belöningen. Även Porter och Lawler (1968) 

anger att förväntan på belöningen samt dess värde påverkar motivationen att prestera.  Krav som 

Merchant och Van der Stede (2003) tar upp när det gäller belöningar är, bortsett från att de ska 

värderas positivt av de anställda, att de även ska vara av betydande storlek, att de ska vara lätta att 

förstå och delas ut i anslutning till prestationen. Dessutom poängterar författarna att belöningen 

för att ha ett högre värde ska vara bestående och slutligen kostnadseffektiv för företaget. 
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Merchant och Van der Stede menar att det är bäst för företaget om de kan nå önskvärd 

motivation hos personalen genom minsta möjliga kostnad. Detta är dock svårt då alla individer i 

en organisation motiveras av olika faktorer. 

  

Enligt Merchant och Van der Stede (2003) har olika individer olika drivkrafter och motiveras 

därför inte av samma belöning. Belöningar kan vara såväl monetära som icke-monetära. Exempel 

på icke-monetära belöningar är beröm, uppmuntran och möjligheter att klättra i karriärstegen. 

Den sistnämnda innehåller dock en monetär del genom att ett kliv uppåt i karriären ofta innebär 

en löneökning, men där ingår även faktorer som ökat ansvar. Den vanligaste belöningsformen är 

enligt Merchant och Van der Stede monetära belöningar som ofta ges till chefer. Författarna 

anger att monetära belöningar kan delas ut genom såväl löneökning som bonus. Det som 

karaktäriserar en bonus är enligt Merchant och Van der Stede att dessa är kortsiktiga och baseras 

på prestation. Löneökningar, baserade på prestation, å andra sidan är en långsiktig belöning som 

ger individen en framtida trygghet. Löneökningar kan självfallet även baseras på kostnadsläget för 

vilket justeringar görs med några procentenheter varje år. Endast den del som baseras på 

prestation ska således ses som en belöning.  

 

Hur motiverade butikschefer är inom direkta och indirekta försäljningskanaler menar vi kan ha en 

tydlig koppling till den styrning som tillämpas. Olika distributionsstrategier ger olika 

styrningsmöjligheter. Styrningen i sin tur kan ha inverkan på motivation genom att valet av 

styrning utgör grunden för de utvärderingssystem som påverkar butikschefernas möjlighet att se 

resultatet av sina handlingar. 

Resultatstyrning Beteendestyrning Styrning med belöningssystem 

• Vanligt i decentraliserade org • Effektiv styrform • Monetära och icke-monetära belöningar 
• Får chefer att agera • Förebyggande syfte • Kortsiktig 
entreprenöriellt      

 
                       Krav För Att Få Acceptans Och Effekt 

 
• Tydliga mål  • Mätbarhet  • Belöning måste ha ett värde 
• Mätbarhet  • Vetskap om önskvärda • Tydlig koppling mellan prestation 
• Snabb återkoppling   handlingar     och belöning 

     

Figur 6. Olika styrningsformer - en sammanfattning 
             Källa: Egen figur 
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3.3 Motivation 

För att tydliggöra för läsaren vad vi menar med motivation presenterar vi nedan den definition på 

motivation som vi utgått från när vi studerat motivationen hos butikschefer på KappAhl och 

Vero Moda.  

 

”Motivation är en sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter igång, upprätthåller 

och riktar beteende”  

                                            (ne.se, 2007b) 

 

Vi kommer att utgå ifrån Maslows (1987) teoretiska beskrivning av motivation men genom en 

bearbetning av motivationslitteraturen utveckla behovshierarkin till en modell som även belyser 

Herzbergs (1999) syn på motivation, på så vis ger vår modell en bredare bild för det vi ämnar 

studera. Därefter presenterar vi modeller och teorier som förklarar hur ett önskvärt beteende kan 

styras och bibehållas. Referensramens disposition bygger således på befintlig litteratur, vilken 

beskrivs mer utförligt i kapitel 3.3.1 nedan. 

 

3.3.1 Innehålls- och processteori 

Motivation är ett fenomen som beskrivs genom flera olika teorier. Olika författare har belyst 

olika aspekter kring motivation, vilka vi tillsammans anser ger en bra bild av begreppet. Inom 

psykologin finns två huvudsakliga motivationsteorier; innehållsteorier som beskriver samband 

mellan motivation och mänskliga behov samt processteorier som beskriver hur ett önskvärt 

beteende styrs och bibehålls inom en organisation. (Vik, 2007) Författare som beskrivit 

innehållsteorier är bland andra Maslow (1987), McClelland (1985) och Herzberg (1999). Andra 

författare som istället fokuserat på processteorier, som beskriver hur motivation samt önskvärt 

beteende bibehålls och styrs, är Vroom (1964), Scholl (1981) samt Porter och Lawler (1968). För 

att ge en tydlig bild av befintliga motivationsteorier har vi valt att skilja mellan dessa två teoretiska 

områden och inleder med att beskriva innehållsteorier, där vi väljer att utgå från Maslow (1987) 

och Herzberg (1999). Anledningen till att vi valt att inte fokusera på McClellands 

motivationsteori är att den i stor utsträckning fokuserar på samma faktorer som Maslow.8 

Skillnaden mellan deras teorier är att McClelland inte beskriver en hierarkisk nivå för de 

mänskliga behoven. Vi inleder med innehållsteorierna för att ge läsaren en bild av vad som 

                                                 
8 McClelland (1985) tar upp fyra typer av behov, prestationsbehov, kontaktbehov, behov att undvika rädsla och 
maktbehov. Dessa anser vi kan likställas med behov i Maslows (1987) teori.   
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motiverar människan. Därefter går vi vidare med att beskriva hur motivation kan bibehållas och 

styras i organisationen. 

 

3.3.2 Maslows behovshierarki  

Maslows (1987) behovshierarki är en psykologisk förklaringsmodell för hur människor prioriterar 

sina behov. Grundtanken i Maslows teori är att människan har vissa behov som önskas 

tillfredsställas och att hon därigenom får sin motivation. Dessa behov rangordnas av Maslow i en 

pyramid, vilket vi illustrerar i figuren nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyramiden har sin grund i de primära behoven och därefter byggs de sekundära behoven på 

uppåt i pyramiden. En förutsättning i Maslows behovshierarki är att de primära behoven måste 

vara uppfyllda innan människan kan tillfredsställa ett högre sekundärt behov. Maslow (1987) ser 

människan som en individ som har svårt att nå full tillfredsställelse. När ett behov är uppfyllt 

jagar vi efter nästa, varpå en pyramid är en lämplig figur för att tydliggöra Maslows tankar. På 

pyramidens nedersta trappsteg finner vi de fysiska behoven som består av sömn, mat och törst, vilka 

enligt Maslow är de starkaste behoven som måste vara uppfyllda innan människan motiveras till 

något annat. I pyramidens andra trappsteg finns trygghetsbehov som består av struktur, säkerhet och 

stabilitet i livet. När denna nivå är uppfylld menar Maslow att människan motiveras att 

tillfredsställa sociala behov såsom tillhörighet och kärleksbehov. Näst högst upp, på det fjärde 

trappsteget i pyramiden, placerar Maslow aktningsbehov som innefattar såväl behov av självaktning 

Behov av 
självförverkligande 

 
Aktningsbehov 

 

 Figur 7. Maslows behovshierarki 
               Källa: Egen figur, baserad på Maslow (1987) 

 

Tillhörighets- och kärleksbehov 
 

Trygghetsbehov 
 

Fysiska behov 
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som behov av aktning från andra i sin sociala samvaro. På toppen i pyramiden kommer 

självförverkligande som innebär att människan, när samtliga tidigare behov uppfyllts, är 

motiverad att utnyttja den potential som finns.  

 

Vid en analys av individers beteende och dess motivation till beteendet poängterar Maslow (1987) 

att det är viktigt att gå längre än till individens första önskan. Genom att gå ett steg längre när vi 

studerar motivation kommer vi åt individens mer fundamentala önskningar. Maslow menar 

därmed att det inte är den önskan som passerar vårt medvetande som är det viktiga utan snarare 

vad dessa önskningar i grunden står för, var de kommer från och vart dessa önskningar leder. Då 

dessa grundläggande önskningar inte är medvetna menar Maslow att studier av motivation måste 

brottas med det undermedvetna.  

 

3.3.3 Instabilitet i behovshierarkin 

Behovshierarkin är enligt Maslow (1987) inte så rigid som teorin antyder. Även om majoriteten av 

de individers behov som ingick i Maslows studier har stämt överens med ovanstående hierarki så 

har det funnits ett antal individer vars behov rangordnats på ett annat sätt. Förklaringar till detta 

kan ligga i att dessa individer exempelvis inte uppfattat vissa av behoven då dessa varit självklara i 

det dagliga livet. Exempelvis kan en man som aldrig behövt svälta och som alltid haft ett liv i 

trygghet med sociala skyddsnät ha svårt att se de fysiska behoven och trygghetsbehoven som 

primära. Istället menar Maslow att denne man kan se tillhörighets- och kärleksbehov som 

grundläggande. På samma sätt menar han att individer kan anpassa sig till de förhållanden de levt 

under. En man som länge levt på svältgränsen, men som fångats upp av samhällets skyddsnät och 

inte längre behöver gå hungrig kan leva ett tillfredsställt liv även om flera andra behov förblir 

otillfredsställda.  

 

Maslow (1987) menar även att det för många individer kan räcka med att behoven i hierarkin är 

delvis uppfyllda för att utveckla efterföljande behov. Maslow (1987) uttrycker det som att 

behovens uppfyllelse inte behöver vara hundraprocentig utan att det exempelvis räcker med att 

komma upp i sjuttiofemprocentig uppfyllelse av säkerhetsbehovet för att individen ska känna ett 

behov av tillhörighets- och kärleksbehov, varpå de, när de är tillfredsställda till fyrtio procent på 

denna nivå, kan börja tillfredsställa aktningsbehovet och så vidare. På så vis behöver en individ 

inte tillfredsställa hela sitt behov på en nivå innan denne motiveras till att tillfredsställa högre 

behov. Kritik mot behovshierarkin riktas delvis mot det faktum att behoven är ordnade i en 
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hierarki. Abrahamsson och Andersen (2005) menar att det inte heller finns stöd för att vi har fem 

behovskategorier utan att det mer troligt att det bara finns två till tre kategorier som driver oss. 

Dessa tre behov som forskningen senare visat på kan kategoriseras som existentiella behov, 

sociala behov och prestationsbehov. (Abrahamsson & Andersen, 2005) Forskningen visar även 

enligt Liukkonen (2000) att flera behov kan existera samtidigt och i varierande grad. Detta är 

dock något som även Maslow uppmärksammade genom att förklara hur behoven kunde vara 

delvis uppfyllda och att individen på så sätt har flera behov samtidigt. 

 

Kritik som Rolls och Eysenck (2000) riktar mot Maslows modell är främst att Maslow tagit 

avstånd från naturvetenskapen vilket medfört att hans teori och modell är svår att testa empiriskt. 

Dessutom anser Rolls och Eysenck att självförverkligandebegreppet som är en del av 

behovshierarkin är vagt definierat och därför svår att mäta kvantitativt. De menar även att det 

faktum att Maslow utgick från att självförverkligande grundas i processer inuti individen innebär 

en svaghet då modellen således inte tar hänsyn till samhälleliga processer som kan påverka 

individers självförverkligande. Liukkonen (2000) går så långt som att påstå att nästan allt i 

Maslows behovshierarki kan kritiseras och motbevisas.  

 

3.3.4  Herzbergs tvåfaktorteori 

Herzbergs (1999) tvåfaktorteori bygger på en studie av mellanchefers känslor till sitt arbete och 

genomfördes i slutet av 50-talet. Studien visade att mellanchefer som är nöjda med sitt arbete 

kopplar detta till hur framgångsrika de är och vilka möjligheter de har till avancemang medan 

mellanchefer som var missnöjda med sitt arbete snarare kopplade samman dessa känslor med 

faktorer runt arbetet som bland annat arbetsmiljö. Dessa faktorer benämner Herzberg som 

hygienfaktorer medan de faktorer som nöjda anställda kopplade an till benämns motivationsfaktorer. 

 

Exempel på hygienfaktorer enligt Herzberg (1999) är lön, relationer, arbetsförhållanden, kontroll, 

företagspolicy och säkerhet. Herzberg menar att hygienfaktorer är de bitar som måste vara 

tillfredsställda för att en individ ska kunna trivas på jobbet, men dessa i sig kan inte motivera 

individen att prestera ett bra resultat utan är snarare en grund för att detta ska kunna ske. 

Motivationsfaktorerna är istället de faktorer som kan få individen att känna positiva attityder 

gentemot företaget och detta beror enligt Herzberg på att dessa faktorer tillfredsställer individens 

behov av självförverkligande, vilket är den faktor Maslow (1987) placerat högst upp i 

behovshierarkin.  För mer monotona yrken med mindre ansvar och sannolikhet till avancemang 
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Påverkar graden av otillfredsställelse            Påverkar graden av tillfredsställelse 
men kan inte utlösa motivation                     och utlöser motivation 
 
• Företagspolicy och administration                  • Prestation 
• Ledning                       • Erkännande 
• Lön                       • Själva arbetet 
• Mellanmänskliga relationer                      • Ansvar 
• Arbetsförhållanden                      • Avancemang 

 

och självtillfredsställelse är det extra viktigt att hygienfaktorerna är goda, i annat fall kan arbetet 

vara svårt att tolerera för de anställda. (Herzberg, 1999) På samma sätt kan ett arbete som ger 

stora möjligheter till avancemang och självförverkligande, trots vissa brister i hygienfaktorer 

såsom en sämre lön eller en dålig chef, vara tillfredsställande. Värt att belysa är att Herzberg 

menar att monetära ersättningar kan vara såväl en hygienfaktor som en motivationsfaktor. Lönen 

är enligt Herzberg en hygienfaktor medan en bonus som baseras på ett bra utfört arbete istället är 

en motivationsfaktor då denna tar utgångspunkt i den individuella prestationen. Merchant och 

Van der Stede (2003) för således samma resonemang som Herzberg avseende belöningens 

koppling till prestation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Enligt Bakka et al (2006) har Herzbergs tvåfaktorsteori haft ett stort genomslag och detta beror 

enligt dem på att teorin är enkel och operationell, vilket innebär att den ger ledningen en tydlig 

indikation på vad de ska satsa på för att öka motivationen hos de anställda. Kritik som Bakka et al 

riktar mot modellen är att senare forskning visat att det finns en mer glidande övergång mellan 

otillfredsställelse och tillfredsställelse och att såväl motivations- som hygienfaktorer kan ha en 

motiverande effekt.  

 

Hygienfaktorer                                   Motivationsfaktorer 

 

Figur 8. Hertzbergs tvåfaktorteori 
               Källa: Bakka et al (2006:178) 
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3.3.5 En utveckling av behovshierarkin 

Som nämnts tidigare har det riktas en del kritik mot Maslows behovshierarki och dess empiriska 

tillämplighet. För att komma till rätta med detta problem har vi valt att försöka utveckla en 

modell som bygger på Maslows behovshierarki samt Herzberg tvåfaktorteori. Vid en jämförelse 

av Herzberg (1999) och Maslows (1987) teori ser vi att Herzbergs motivationsfaktorer i stor grad 

överensstämmer med Maslows övre del i behovshierarkin, aktningsbehov och behov av 

självförverkligande. Herzbergs hygienfaktorer kan istället kopplas samman med de mellersta 

behoven i Maslows behovshierarki.  

 

Grundläggande för alla individer anser vi precis som Maslow (1987) är de fysiska behoven såsom 

hunger, törst och värme. De faktorer som Herzberg (1999) beskriver som motiverande är 

prestation, erkännande, ansvar samt arbetet i sig. Prestation och avancemang är faktorer som 

kopplar an till Maslows (1987) femte behovsnivå, självförverkligande, som innebär en motivation 

att utnyttja den potential som finns. I begreppet självförverkligande vill vi även lägga 

måluppfyllelse, som enligt Locke et al (1981) är något som är viktigt för individer och därför även 

fungerar motiverande. Erkännande, ansvar och själva arbetet ser vi istället som faktorer som 

bidrar till att uppfylla det aktningsbehov som Maslow menar att individer har, vilket är ett behov 

av uppskattning och respekt från sig själv och andra. Det är bland annat genom dessa faktorer 

som individen blir varse omgivningens uppfattning om sig själv. Genom att tilldelas ett ökat 

ansvar känner individen att chefen har ett förtroende för henne. Erkännanden kan självfallet 

komma i andra former än ökat ansvar, genom exempelvis beröm. Genom att visa uppskattning 

för individen uppfylls aktningsbehovet. Arbetet i sig kan ge individen självaktning då denne 

identifierar sig med sitt arbete. En förutsättning är dock att individen anser sig ha ett respektabelt 

yrke. Anledningen till att vi anser att även arbetet i sig har en koppling till individens 

aktningsbehov är att arbetet är en viktig källa till status för många individer. Detta är något som 

Scholl (1981) belyser, han menar att vi kopplar samman vårt arbete med vår identitet.  

 

Administration, ledning, lön samt relationer och arbetsförhållanden är sådant som Herzberg 

(1999) ser som hygienfaktorer. Dessa anser vi är delar som bygger upp behoven av trygghet och 

tillhörighet i Maslows modell. Hur administration hanteras, hur ledningen agerar samt vilken lön 

individen har ger en trygghet i arbetssituation såväl som privat, då genom ekonomisk trygghet. 

Relationer och arbetsförhållanden är istället faktorer som ingår i tillhörighetsbehovet. Herzberg 

menar att en individ vars hygienfaktorer är uppfyllda inte är motiverad utan att detta istället är en 
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förutsättning för att individen ska kunna tänka sig att stanna på en arbetsplats. Bakka et al (2002) 

menar dock att även hygienfaktorer kan ha en motiverande effekt. Maslow (1987) beskriver 

istället olika behovsnivåer och att individen är motiverad att uppnå varje nivå i ordningsföljd, 

nerifrån och upp i behovshierarkin. Maslow talar om motivation i olika steg, medan Herzberg 

menar att individen inte är motiverad förrän denne uppfyllt vissa grundläggande krav, vilket i 

Maslows behovshierarki skulle motsvara att tillfredsställa de lägst rankade behoven i 

behovshierarkin, fysiska behov, trygghetsbehov samt behov av kärlek och tillhörighet. 

 

 

Vi har valt att placera självförverkligande och aktningsbehov på samma nivå i vår modell, istället 

för, som Maslow (1987), i en pyramid. Anledningen är att vi anser att aktningsbehovet inte fullt 

ut måste vara uppfyllt för att vi ska drivas mot att nå självförverkligande, istället menar vi att 

dessa två behov existerar samtidigt och att individer drivs för att stimulera båda dessa parallellt. 

Varför dessa är placerade över behov av tillhörighet och kärlek samt trygghetsbehov beror på att 

dessa klassas som hygienfaktorer och därför måste vara uppfyllda för att nå full tillfredsställelse. 

En individ bör uppfylla dessa behov innan denne kan vara fullt tillfredsställd. Således återfinns 

trygghets-, tillhörighets- och kärleksbehov på en annan hierarkisk nivå än aktningsbehov och 

behov av självförverkligande. Hygienfaktorerna måste inte vara helt uppfyllda för att individen 

ska motiveras att tillfredsställa ovanstående behov i figuren, men full tillfredsställelse kommer 

inte att uppnås förrän de mer grundläggande hygienfaktorerna är uppfyllda. Således måste en 

FYSISKA BEHOV 
Hunger Värme Törst 

Trygghetsbehov 

HYGIENFAKTORER 

Behov av tillhörighet   
         och kärlek 

MOTIVATIONSFAKTORER 

      Behov av 
självförverkligande  

Aktningsbehov 

Figur 9. Motivationens uppbyggnad mot tillfredställelse 
              Källa: Egen figur 
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individ, för att bli helt tillfredsställd med sitt arbete, känna en trygghet på arbetsplatsen och känna 

att denne har en god relation till sina kollegor. Dessa behov uppfylls av bland annat lön och de 

arbetsförhållanden som vi beskrivit ovan. Vi anser att individen för att bli motiverad och 

tillfredsställd med sitt arbete måste ha uppfyllt en del av sitt trygghets- och relationsbehov. Dessa 

faktorer gör således inte individen tillfredsställd utan är ett krav för att individen inte ska vara 

otillfredsställd, i enlighet med Herzbergs (1999) teori. Precis som Bakka et al (2002) poängterar 

kan dock dessa faktorer ha en viss motiverande effekt. Då vi ska studera motivation hos 

butikschefer på KappAhl och Vero Moda vill vi utifrån denna modell tydliggöra vilka drivkrafter 

som butikscheferna har. 

 

Genom att koppla samman Herzbergs (1999) teori med Maslows (1987) tror vi att vi kan få en 

tydligare modell, vilken blir mer tillämpbar i praktiken. Anledningen är att Herzbergs teori är 

konkret och operationell (Bakka et al, 2006) och därmed ger ett lyft till Maslows modell som 

enligt Rolls och Eyseck (2000) är svår att tillämpa empiriskt. Maslows teori är en allmän teori som 

förklarar de psykologiska behoven hos individer och som de är motiverade att tillfredsställa. 

Genom en koppling till Herzbergs tvåfaktorteori, som utgått från studier av mellanchefer i 

arbetslivet, får vi en tydlig koppling till arbetssituationer. Därmed hoppas vi att vår modell kan 

vara mer användbar och konkret än utgångsmodellen, för att tillämpas på de butikschefer som vi 

studerar i denna uppsats. 

  

3.4 Processteorier 

När läsaren nu har fått möjlighet att tillägna sig en bild av befintlig teori samt vår utvecklade 

modell över motivationsfaktorer går vi vidare genom att beskriva processteorier. De 

processteorier vi valt att fokusera på är målsättningsteori samt Porter och Lawlers (1968) teori 

om arbetstillfredsställelse som bygger på förväntansteori. Anledningen till att vi valt att utgå från 

förväntansteori är att det enligt Porter och Lawler är en bra utgångspunkt för studier av 

motivation hos chefer. Målsättningsteori anser vi är intressant att belysa då studiens båda 

fallföretag arbetar med resultatmål. På KappAhl tillämpas resultatmål i stor utsträckning av 

huvudkontoret för att motivera butikscheferna medan Vero Moda flyttat över resultatstyrningen 

till franchisetagaren som har ansvaret för dess utformning. 
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Porter och Lawlers (1968) teori anser vi ger en tydlig bild av sambandet mellan motivation och 

tillfredsställelse samt arbetsprestation och ger även en tydlig bild av hur ledningen bör resonera 

kring belöningar och andra motivationsfaktorer. 

 

3.4.1 Målsättningsteori 

Det finns flera kognitiva motivationsteorier som grundas på mål. Enligt Rolls och Eysenck (2000) 

är den mest inflytelserika av dessa teorier Lockes målsättningsteori från 1968 som därefter 

utvecklats av Latham och Locke. Grunden i målsättningsteorin är mål vilket Locke och Latham 

definierar enligt följande: 

 

“A goal is what an individual is trying to accomplish; it is the object or aim of an action. The 

concept is similar in meaning to the concepts of purpose and intent.” 

                              (Locke, 1981:126) 

 

Målsättningsteorins huvudargument är enligt Locke (1968) att svåra mål bidrar till högre 

prestationer, förutsatt att individer är engagerade i sin uppgift. Enligt Rolls och Eysenck (2000) 

har den viktigaste utvecklingen av målsättningsteorin bestått i insikten att vissa förutsättningar 

krävs för att svårare mål ska leda till högre prestationer. Dessa förutsättningar är att individen 

känner engagemang för att nå målet samt får löpande feedback under arbetets gång. Det krävs 

även att individen erhåller belöningar för uppnådda mål samt att individen besitter de färdigheter 

som krävs för att uppnå målet. Rolls och Eysenck poängterar även vikten av stöd och 

uppmuntran från ledningen för att målsättning ska fungera motiverande.  

 

Målet för individen kan enligt Locke et al (1981) bestå av såväl handlingen i sig som själva 

slutförandet av handlingen. I de flesta studier av målsättning definieras ”målet” som att uppnå en 

viss kvalitet i arbetet och inte avslutandet av arbetet i sig. Att sätta upp mål för de anställda har 

visat sig fungera motiverande. Enligt Locke (1968, i Locke et al, 1981) leder svåra mål till högre 

prestationer än ospecificerade mål såsom ”gör ditt bästa”. Viktigt vid mål är dock enligt Merchant 

och Van der Stede (2003) att målet inte är orimligt högt samt att det är kontrollerbart. Författarna 

menar att för högt satta mål vilka är orimliga att nå och resultat som påverkas av externa faktorer 

är olämpliga. Genom mål menar Locke et al att individen blir motiverad att anstränga sig under 

en längre tid för att åstadkomma ett visst resultat. Merchant och Van der Stede (2003) poängterar 

vikten av att organisationer är tydliga i sina mål. De menar i enlighet med Locke (1968) att mål 
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måste vara tydligt definierade för att motivera de anställda. Odefinierade mål som att 

organisationen ska bli ledande inom branschen är inte alls lika tydliga som att organisationen ska 

nå en femtonprocentig avkastning på eget kapital. Det sistnämnda ger enligt Merchant och Van 

der Stede de anställda en tydlig vägledning till vilka handlingar som ska vidtas. Därmed är 

kunskap om vilka mål som ska nås viktig men det krävs att dessa mål kan översättas i kunskap 

om hur individerna i organisationen ska handla för att nå målet. Detta hanteras, enligt Merchant 

och Van der Stede, bland annat genom budget och planeringsprocessen. 

 

Trots sin tydlighet som bidrar till målsättningsteorins tillämpbarhet menar Rolls och Eysenck 

(2000) att målsättningsteorin är begränsad. Denna begränsning menar författarna ligger i att det 

empiriska underlag som ligger till grund för teorin endast bygger på kvantitativa mål. Detta är 

bristfälligt då de flesta anställda enligt Rolls och Eysenck prioriterar kvalitet framför kvantitet. De 

menar även att för högt satta mål kan leda till att de kvantitativa kraven uppfylls på bekostnad av 

kvaliteten genom att individer arbetar fort och slarvigt för att hinna uppfylla målet. Dessutom 

menar Rolls och Eysenck att målsättningsteorin endast avser den del av motivationen som 

individen är medveten om, varpå flera omedvetna motivationsfaktorer lämnas opåverkade. 

Kanfer och Ackerman (1989) menar även att för tidigt uppsatta mål kan leda till att individer som 

inte lärt sig utföra uppgiften styr sina resurser från att lära sig förstå uppgiften till att utföra den 

för att nå uppsatt mål, varpå individen får svårt att klara av att nå målet. 

 

3.4.2 Förväntansteori 

Vroom (1964) menar att förväntansteori är den motivationsteori som ger den bästa 

förklaringsmodellen för att beskriva motivation hos chefer. Detta är något som dagens ledande 

litteratur inom ”management control” också indikerar genom att beröra förväntansteorier istället 

för drivkraftsteorier, som är en närliggande motivationsteori. Författare inom företagsekonomisk 

litteratur som belyser förväntansteori är bland annat Merchant och Van der Stede (2003) som 

beskriver hur individens prestation är ett resultat av hennes förväntan på belöningen samt värdet 

på denna. 

 

Scholl (1981) anger att förväntansteori är väl användbar för att förklara arbetstillfredsställelse, 

vilket även Porter och Lawler (1968) beskriver. De menar att arbetstillfredsställelse ofta är 

relaterat till arbetsmotivation, vilket innebär att arbetsmotivation kopplas till hur väl en individ 

trivs med sina arbetsuppgifter. Anledningen till att dessa begrepp ofta kopplas samman är enligt 
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Porter och Lawler att det allmänt antas att arbetstillfredsställelse i sig är en motiverande faktor. 

Även Mullins (1989) kopplar samman prestation och motivation. Om en motiverad individ 

presterar bättre bör det vara av intresse för organisationer att erbjuda sina anställda en miljö som 

stimulerar de anställdas motivation för att på så sätt erhålla resultat genom en ökad kvalitet 

och/eller produktivitet. Enligt Furnham (1997) leder dock inte motivation per automatik till 

arbetsprestation. Motivation i sig är således en avgörande faktor, men flera faktorer, såsom 

personlighet, färdigheter och skicklighet bidrar även de, enligt Furnham, till arbetsprestationen. 

Vi vill därför beskriva hur detta samband mellan prestation och motivation kan se ut utifrån 

befintliga teorier på området.  

 

Porter och Lawler (1968) har tagit fram en modell, som bygger på förväntansteori, och denna 

modell visar på de motivationsaspekter som är relevanta för en förståelse av relationen mellan 

attityder till och prestationer på arbetsplatsen. Porter och Lawler menar att de precis som Vroom 

(1964) finner förväntansteori som den bästa utgångspunkten för studier av motivation hos chefer. 

Anledningen till att författarna valt att utgå från förväntansteori är att dess terminologi ansågs 

vara mest tillämplig på motivation och beteende hos individer och därmed även bättre lämpad att 

förklara chefers attityder och prestationer. Porter och Lawlers antaganden bygger på att chefer 

agerar efter förväntningar som i sin tur baseras på tidigare erfarenheter. De anser även att chefer 

är framåtorienterade. Förväntansteori tar även hänsyn till status, mål och makt vilket enligt Porter 

och Lawler är centrala motivationsfaktorer hos chefer. Enligt en studie av Porter (1963, i Porter 

& Lawler, 1968) är självförverkligande det främsta behovet hos chefer. Porter och Lawler 

framhåller dock att de genom att bygga sin modell på förväntansteori måste hantera den kritik 

som riktats mot denna. Kritiken bygger dels på att teorin är vag avseende den historiska delen 

beträffande hur tidigare erfarenheter påverkar framtida förväntningar, dels på att den inte 

specificerar hur resultat genererar positiva eller negativa förtjänster för individen. Detta problem 

anser Porter och Lawler att de kan hantera genom att i sin modell fokusera på resultat, såsom lön, 

vilket förknippas med tillfredsställelse och som enligt författarna är ett viktigt behov hos chefer. 

Den förstnämnda kritiken hanterar författarna genom att i sin modell ta med en aspekt som visar 

på hur tidigare erfarenheter påverkar framtida förväntningar. 
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Vad modellen avser förtydliga är enligt Porter och Lawler (1968) det samband som finns mellan 

attityder till och prestationen på arbetet. Modellen beskriver nio faktorer och dess relation till 

varandra. För att tolka modellens logik börjar vi i den vänstra delen och läser modellen åt höger 

där loopen sedan vänder tillbaka till utgångsläget. Inledningsvis vill Porter och Lawler illustrera 

att den ansträngning en individ lägger ned på ett arbete baseras på utseendet och storleken på den 

belöning som individen hoppas få om uppgiften genomförs tillfredsställande samt sannolikheten 

att få belöningen. Dessa två faktorer har enligt Porter och Lawler en multiplikatoreffekt, vilket 

innebär att individen måste se ett värde i belöningen samt en sannolikhet att få den för att 

anstränga sig att nå denna. Ser individen ett stort värde i belöningen men en mycket liten 

sannolikhet för att erhålla denna så är individen ändå inte motiverad att anstränga sig för att nå 

belöningen. I nästa steg i modellen förklaras sambandet mellan prestation och ansträngning. 

Porter och Lawler poängterar att det inte endast är individens ansträngning som avgör hur bra 

denne presterar utan även individens förmåga att utföra ett gott arbete påverkar individens 

uppfattning om arbetet. Om individen har en felaktig uppfattning om vad det är som ska göras, 

eller hur detta ska göras på rätt sätt kommer resultatet av arbetet inte att bli bra även om 

individen anstränger sig. Individens personlighet och förmåga är något som Porter och Lawler ser 

som påverkbart på längre sikt eftersom bland annat utbildning kan öka en individs förmåga. På 

kort sikt menar författarna dock att denna faktor är trögrörlig. Porter och Lawler påpekar även 

att externa faktorer, såsom verktyg, avgör hur en individ presterar. Finns begränsningar i vilka 

verktyg en individ har tillgång till kommer självfallet prestationen att påverkas även om individen 

har rätt färdigheter, en korrekt uppfattning om arbetets karaktär och en vilja att anstränga sig. En 

 

Belöningens 
värde 

Uppfattad ansträngning � 
sannolikhet för belöning 

 Ansträngning                             Prestation                     Belöning                         Tillfreds- 
                                                                                                                               ställelse 

Arbets-
uppfattning 

Personlighet 
och förmågor 

Förväntad      
belöning 

Figur 10. Relationer mellan attityder och prestation på arbetet 
                Källa: Porter & Lawler (1968:17) 
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viktig del inom förväntansteorin är enligt Furnham (1997) att individer måste ha rätt 

förutsättningar och möjligheter för att utföra ett bra jobb. Furnham menar att även en motiverad 

säljare kommer att prestera sämre om möjligheterna är begränsade. Porter och Lawler (1968) har 

dock valt att bortse från externa faktorer i sin modell och fokuserar helt på interna faktorer. De 

vill dock belysa att externa faktorer självfallet kan påverka resultatet.  

 

Förutsatt att individen värderar belöningen som erhålls som positiv kan individen enligt Porter 

och Lawler (1968) uppnå arbetstillfredsställelse. Det räcker dock inte med att belöningen har ett 

värde för individen utan belöningen måste vara högre än förväntat annars har endast jämvikt 

uppnåtts. Genom en något högre belöning som minskar gapet mellan förväntad och erhållen 

belöning känner sig individen tillfredsställd. Har individen fått en belöning som värderas som 

positiv, men som är lägre än förväntat kommer individen inte att känna tillfredsställelse. 

Huruvida belöning erhålls eller inte påverkar i sin tur även förväntningen på framtida belöningar. 

Därmed går loopen tillbaka till modellens början för att tydliggöra påverkan på individens 

ansträngning vid kommande arbeten genom en förändrad förväntan på sannolikheten att få 

bonus. Tillfredsställelsen, eller otillfredsställelsen, som individen känner efter utfört arbete 

påverkar sedan i sin tur belöningens värde för individen. Här kopplar Porter och Lawler till 

Maslow. De menar att individer som erhållit belöningar vilka tillfredsställt deras högre behov av 

självkänsla och självuppfyllelse önskar få mer av denna belöning. Däremot menar Porter och 

Lawler (1968) att de lägre behov som Maslow definierat, nämligen törst och hunger, inte har 

denna effekt. Detta samband belyses även av Abrahamsson och Andersen (2005). Dessa lägre 

behov ser Porter och Lawler (1968), precis som Maslow (1987), som uppfyllda då de erhållits och 

därefter strävar individen efter att tillfredsställa nya behov varpå belöningens värde förändras.  
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis delge läsaren en branschbeskrivning och företagsbeskrivningar av våra två 

fallföretag, KappAhl och Vero Moda. Därefter kommer det materialet vi samlat in genom intervjuer med 

butikschefer att presenteras. Detta kommer sedan att analyseras i kommande kapitel. 

 

4. 1 Klädbranschen 

För att ge läsaren en inblick i hur klädbranschen ser ut har vi valt att inleda vår empiri med ett branschkapitel. 

Här presenterar vi konkurrenssituation och konsumentbeteende samt ger en beskrivning av vilka 

distributionsstrategier olika företag i branschen tillämpar. Företagen vi valt att ta med i detta kapitel valdes ut på 

grunderna att de skulle vara välkända varumärken och att de skulle rikta sig mot likartade kundgrupper som 

våra fallföretag. Vi ger även en beskrivning till varför vissa företag valt att tillämpa en viss strategi samt vilka för- 

och nackdelar de ser med denna strategi. 

 

4.1.1 Marknadssituation 

Inledningsvis vill vi presentera hur branschen ser ut i Sverige, ekonomiskt och 

konkurrensmässigt. Enligt statistiska centralbyrån (2007) uppskattar branschorganisationer inom 

klädbranschen att omsättningen för försäljning av kläder och skor samt väskor och accessoarer 

uppgår till cirka 60 mdr kr brutto varje år. I branschen finns omkring 10 000 företag och 6 200 

butiker vilka tillsammans sysselsätter knappt 30 000 personer. Enligt Öhrn (2006b) är 

detaljhandeln den enskilt största bransch där företag som drivs via franchising finns och ett antal 

av dessa företag finns just inom klädbranschen.  

 

4.1.2 Konkurrenssituation 

Enligt Statistiska centralbyrån (scb.se, 2007) är klädbranschen den bransch som är utsatt den 

största konkurrensen av alla konsumentnära branscher. Med klädbranschen avses såväl 

tillverkning som försäljning av kläder och skor i både mode- och sporthandeln.9 En förklaring till 

den stora konkurrensen är dels att export- och importandelen10 är stor och dels att kunderna är 

mer krävande än tidigare. Detta då kunderna idag bland annat ställer klädinköp mot andra inköp. 

                                                 
9 Anledningen till att SCB valt att inkludera sporthandeln i klädbranschen är att denna fångar upp flera köpare och 
att en stor del av sporthandelns omsättning utgörs av kläder och skor. 
10 Importen uppgick 2001 till 18 mdr kronor. (scb.se, 2007) 
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(scb.se, 2007) Enligt Aronsson (2004) ska marknaden ha nått mättnad, hon uttrycker att 

klädbranschen är den mest konkurrensutsatta branschen och menar därför att kedjorna får allt 

svårare att hävda sig i konkurrensen.  Åke Weyler, VD på Stil11 (i Aronsson, 2004) anser att det 

råder nästan perfekt konkurrens på marknaden, konsumtionen är så pass stor att företagen på 

marknaden inte kan räkna med mer än ett par procents tillväxt per år. Han menar även att ett 

företags tillväxt med stor sannolikhet leder till att ett annat företag slås ut från marknaden. 

Branschen kan således karaktäriseras som mogen, vilket enligt Parment (2006) innebär att företag 

på marknaden har större differentieringsmöjligheter. Parment anger att ju mer mogen en bransch 

blir desto fler produktvariationer, distributionssätt, prisnivåer och kvalitetsnivåer kommer att 

finnas på marknaden. På grund av den situation som råder på marknaden är marknadsföringen 

mycket viktigt. Enligt SCB är kostnaderna för marknadsföring stora, de anger även att branschen 

har stora svängningar i mode. Detta är något som även kan utläsas i årsredovisningar från företag 

i branschen. I Lindex årsredovisning från verksamhetsåret 2004/2005 skrivs följande: 

 

”Konkurrensen [är] hårdare än någonsin. Vi konkurrerar idag inte bara med andra nationella och 

internationella aktörer i branschen, utan även med helt andra typer av produkter och tjänster som 

elektronik, resor och upplevelser. Det är därför oerhört viktigt med ett starkt varumärke och ett 

kontinuerligt högt nyhetsvärde” 

                                    (Lindex årsredovisning 2004/2005:5) 

 

Ett exempel som visar på betydelsen av marknadsföring i klädbranschen är MQ:s reklamsatsning 

under våren 2004. MQ bestämde sig då för att förtydliga sitt varumärke och introducerade 

marknadsföringskonceptet MQ of Sweden som lanserades i media genom både kända och 

okända ansikten. Under våren figurerade flera kända svenskar i marknadsföringen och MQ:s 

lönsamhet dubblades vilket medförde att omsättningen slog branschindex, medan andra företag i 

branschen som till exempel Lindex fick kämpa med lönsamheten. (Mattsson, dn.se, 2007) Även 

JC kämpade enligt Aronsson (2004) med lönsamheten under 2004, vilket delvis, precis som i 

Lindex fall, berodde på vissa felsatsningar i modekollektionerna. Detta ger en indikation på att ett 

företags framgång inom klädbranschen sker på bekostnad av ett annat. 

 

                                                 
11 Sko & Textilhandlarna 
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4.1.3 Konsumentbeteende 

Enligt en studie genomförd av Statistiska centralbyrån (scb.se, 2007) har kläder och skor idag ett 

annat värde för konsumenter än dess ursprungliga funktion, nämligen att skydda och skyla oss. 

Kläder och skor används för att signalera såväl åsikter och livsstil som ekonomisk och social 

status. Inköp av kläder och skor ökar således med ett ökat välstånd genom att individer får råd att 

med kläder uttrycka sin personlighet. Detta är något som branschen drar nytta av genom att 

anpassa sig. Ett sätt för branschen att svara på detta konsumentbeteende är att öka takten i vilken 

modet förändras. Genom att oftare byta mode, med tydliga inslag av olika stilar ges 

konsumenterna anledning att förnya sin garderob. Detta är något som KappAhl anser vara 

viktigt. De skriver i sin årsredovisning från 2004 att: 

 

”[…] kläder är en färskvara och nyheterna rullar in till KappAhl varje dag året om. Det betyder 

att den absolut största delen av sortimentet består av aktuella modenyheter. Bara 15 procent är 

basvaror som finns hela året.” 

                                 (KappAhls årsredovisning 2004:14) 

 

4.1.4 Spridning av distributionsstrategier 

Företag verksamma i klädbranschen har valt att använda sig av olika typer av 

distributionsstrategier. Nedanstående figur ger en överblick på hur några av de större aktörerna 

på den svenska marknaden har valt att driva sina butiker.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En butikskedja i klädbranschen som idag enbart tillämpar franchising som distributionsstrategi är 

Team Sportia. Enligt Team Sportias hemsida har butikerna drivits via franchising sedan 1994. 

Team Sportia bildades 1989 genom att flera handlare slog sig samman för att öka sin 

konkurrenskraft gentemot övriga marknaden. Jan-Anders Haag, konceptchef och 

DISTRIBUTIONSSTRATEGI 
CENTRAL STYRNING FRANCHISING CENTRAL/FRANCHISING 
 
• Lindex  • Team Sportia  • Gina Tricot 
• KappAhl  • Vero Moda  • Indiska 
• H&M                             • JC 
• MQ    • Twilfit 
• Stadium     
      
       

Figur 11. Spridning av distributionsstrategier i klädbranschen 
                 Källa: Egen figur 
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etableringsansvarig på Team Sportia, anger att kedjan vid behov endast temporärt ska stå som 

ägare till en butik vid ägarbyte. Ett annat företag som distribuerar sina varor genom franchising är 

Vero Moda som studeras i denna uppsats. 

 

Bland de företag som återfinns längst till höger i tabellen ovan, som har både centralt styrda 

butiker och franchising finns ett antal butikskedjor som ursprungligen drivit butikerna via 

franchising men valt att ta tillbaka distributionen i egen regi och tillämpar numer båda 

distributionsformerna. JC har bland annat gått från franchising till att börja öppna egna butiker. 

Företaget har inte avvecklat de butiker som drivs genom franchising, men Morgan Staaf, Business 

controller på JC, menar att det är troligt att de framöver kommer att utveckla franchisingdelen 

ytterligare. Han anger dock att de fortfarande kommer att driva butiker genom såväl franchising 

som centralt styrda butiker. Enligt Morgan Staaf började JC öppna centralt styrda butiker då den 

tidigare frivilliga fackhandeln bildade det bolag som nu driver JC. Indiska är ytterligare en kedja 

som avvecklat sin franchisingverksamhet. Enligt Per Olhede, ekonomichef på Indiska, drivs idag 

endast en butik genom franchising. Tidigare har tio till femton butiker drivits genom franchising 

men dessa har antingen stängts igen eller tagits över av kedjan. Twilfit däremot har gått åt motsatt 

håll. Inledningsvis hade de endast egenägda butiker men har, enligt Mia Christensson på Twilfit, 

efter att de såldes av från Lindex, även börjat öppna butiker genom franchising.  

 

Butiker som endast distribuerar sina produkter genom centralt styrda butiker är bland annat 

Lindex, KappAhl och Stadium. Enligt Mats Gärtsell, chef för Lindex butiker, har Lindex drivit 

sina butiker i egen regi sedan de introducerades på marknaden och har därmed haft en central 

styrning. Detsamma gäller för KappAhl (Linda Hamberg, försäljningschef på KappAhl). 

Stadiums butiker ägs av moderbolaget Stadium AB. (stadium.se, 2007) Även H&M äger och 

driver sina butiker i egen regi (TT, 2006).  

 

Ett företag som tidigare drivits via franchising men som nu distribuerar sina varor genom centralt 

ägda butiker och avvecklat all franchisingverksamhet är MQ. Alexander Fällgren, som arbetar på 

MQs försäljningsavdelning, anger att de så sent som våren 2006 tog över distributionen i egen 

regi. Han anger att flera av de franchisetagare som tidigare drev butiker för MQ då lämnade 

kedjan medan ett fåtal stannade kvar och nu arbetar som butikschefer. 
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4.1.5 Argument för att tillämpa centralt styrda butiker 

Vi vill beskriva varför olika butikskedjor inom klädbranschen valt den distributionsstrategi som 

de tillämpar genom att beskriva vilka för- och nackdelar de ser med denna distribution. 

Anledningen till att vi inte frågat aktörerna hur de tror att distributionen påverkar butikschefernas 

motivation är att detta är något som är individuellt och den uppskattning aktörerna gör av 

butikschefernas motivation är således en subjektiv värdering. Vi tror inte heller att 

butikschefernas motivation är något som legat till grund för val av distributionsstrategi utan att 

detta val grundas på andra faktorer.  

 

Gina Tricot tar idag tillbaka distributionen i egen regi. Anledningen är, enligt Magnus Tillsten, 

operativ chef på Gina Tricot, att de vill få en bättre kontroll över varumärket samt få möjlighet 

att agera snabbare. De butiker som inledningsvis öppnades genom franchising drivs dock 

fortfarande på detta sätt men Tillsten poängterar att samtliga butiker drivs på liknande villkor och 

svarar mot samma styrning från huvudkontoret.  Denna styrning anger han fanns gentemot 

franchisetagarna redan från start och att dessa därmed inte har varit med om någon större 

förändring i och med att Gina Tricot valt att i fortsättningen endast öppna butiker i egen regi. 

Anledningen till att MQ valde att ta tillbaka distributionen i egen regi är enligt Alexander Fällgren 

att de blev uppköpta av ett riskkapitalbolag vars önskan var att använda sig av central styrning, 

vilket ger samordningsfördelar.  

 

Bo Olhede, ekonomichef på Indiska, anger att fördelen med centralt styrda butiker är att 

företaget får hela bruttovinsten själv och detta är även anledningen till att Indiska valt att avveckla 

franchisingverksamheten. De främsta fördelarna med att ha distributionen i egen regi, som MQ, 

Lindex och Gina Tricot lyfter fram, är samordningsfördelar samt förenklingar vid genomförande 

av snabba beslut. Mats Gärtsell, chef för Lindex butiker, utrycker sig på följande sätt angående 

fördelarna med en central styrning. 

 

”Det är lätt att genomföra förändringar, man behöver inte förhandla med franchisetagare om vi vill 

genomföra en viss kampanj eller kanske e-handel så är det inga problem det är bara att bestämma 

det. Beslut går snabbare att genomföra eftersom vi inte behöver förhandla om att butikerna ska ha 

en viss produkt eller en viss rabatt.” 
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Överlag ser inte de individer som vi har intervjuat några problem med centralt styrda butiker. 

Magnus Tillsten på Gina Tricot påpekar att vissa påstår att franchisetagare har större drivkraft, 

men menar att Gina Tricot istället har denna drivkraft på huvudkontoret, varifrån styrningen av 

samtliga butiker sker. Mats Gärtsell på Lindex menar dock att franchisetagaren har en större 

ekonomisk motivation och ett större engagemang i affären och att denne har både ”blåslampa 

och morot” i och med att de inte får lön om butiken går dåligt men kan tjäna bra vid 

framgångsrik försäljning. 

 

Linda Hamberg, försäljningschef på KappAhl, anger att fördelarna med att driva butikerna i egen 

regi är ökad kontroll och att det ger stordriftsfördelar. Hon uttrycker sig på följande sätt 

angående fördelarna med centralt styrda butiker: 

 

”Vi har kontroll från idé till såld vara, kontroll över hela flödet, från design till försäljning. Hur vi 

visar varor och gör reklam för dem. Vi har även kontroll på att varorna finns i alla butiker och 

hur de visas i butiken. Vi har ett mycket brett sortiment och om vi inte säkerställer varuvisningen 

så kan det se väldigt olika ut i olika butiker och då mister vi våra stordriftsfördelar.”  

              (Linda Hamberg, försäljningschef på KappAhl) 

 

Hamberg menar även att det handlar om att kunna avläsa hur det går, resultatmässigt. Om 

butikerna uppträder väldigt olika och genomför lokala kampanjer får KappAhl fel information 

när de analyserar försäljningssiffrorna. Fel information från marknaden leder i sin tur till 

felsatsningar från KappAhls sida. Hamberg ger som exempel att om en kampanj ska göras med 

röda byxor som ska placeras direkt till höger i butiken och inte alla följer detta blir konsekvensen 

att KappAhl får felaktiga mätvärden. De kan få signalen att det inte är bra med röda byxor, trots 

att det hade varit bra om alla följt konceptet. Genom att ha kontroll över alla butiker vet 

KappAhl vad som ligger bakom försäljningssiffrorna och kan på så sätt planera för kommande 

kollektioner efter hur konsumenterna agerar.  

 

På Indiska ser inte ekonomichefen Bo Olhede några nackdelar med centralt styrda butiker. Linda 

Hamberg, försäljningschef på KappAhl, uppger dock att det finns nackdelar som till exempel att 

de kan gå miste om kompetens som skulle kunna utveckla KappAhl ett steg längre lokalt eller på 

vissa orter och där prestera mycket bra.  
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”Det kan säkert finnas butiker som kan agera bättre än vi kan på lokala ställen och genom 

franchising skulle vi då kunnat utnyttja den kompetensen och på sina håll då kunna förstärka 

marknadssituationen. Men genom den distribution vi tillämpar idag (centralt styrda butiker) kan vi 

få upp den lägsta nivån och det generella snittet och det är det vi lägger fokus på.” 

                                       (Linda Hamberg, KappAhl) 

 

4.1.6 Argument för tillämpning av franchising 

 

”Huvudanledningen är att vi tror på att vi ska vara lokala världsmästare. Att man ska anpassa 

verksamheten till lokala förutsättningar för att få ut optimalt. Det klarar vi inte av att göra på 

avstånd. För att lyckas måste vi ha engagerade franchisetagare som driver butikerna på orterna.” 

                                                                    (Jan-Anders Haag, Team Sportia) 

 

Enligt Jan-Anders Haag är den stora fördelen med franchising det lokala engagemanget. Han 

menar att eftersom Sverige är ett långt land med olika förutsättningar i olika delar av landet krävs 

lokal anpassning för att lyckas bra. Denna anpassning är möjlig genom att varje enskild 

franchisetagare har möjlighet att anpassa sig till den specifika marknaden. Franchisetagarna har 

enligt Jan-Anders Haag även möjlighet att ta in en del varor som ligger utanför Team Sportias 

centrala sortiment. Genomsnittet har dock 90 procent av varuförsäljningen från det centrala 

sortimentet trots att detta inte är tvång från Team Sportia. 

 

”Det är väldigt svårt att lägga karbonpapper på och driva allt lika. Filialverksamhet bygger mycket 

på stordriftsfördelar, att driva från samma mall och det tycker inte vi är optimalt i vår bransch. Vi 

blir mer snabbfotade lokalt.”  

             (Jan-Anders Haag, Team Sportia) 

 

En nackdel som Jan-Anders Haag på Team Sportia uppger följer med att driva butikerna genom 

franchising är den tröghet som följer en decentralisering. Han exemplifierar detta genom att 

belysa beslutsprocessen vid ombyggnation. Huruvida en butik ska byggas om är något som 

beslutas centralt, Team Sportia beslutar hur butiken ska se ut, men därefter är det 

franchisetagaren som skall ta investeringsbeslutet och på så sätt avgör om den planerade 

ombyggnationen kommer att ske. Där finns således en tröghet, men idag upplever inte Team 

Sportia några problem då viljan till investering är stor. En annan nackdel som Jan-Anders Haag 
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väljer att lyfta fram är att de inte har samma möjligheter till strategiska etableringar som butiker 

som driver distributionen i egen regi. Han uttrycker sig på följande sätt: 

 

”Om vi ska lyfta något problem är det i så fall att vi ibland av strategiska skäl vill göra 

etableringar som inte kommer att vara lönsamma ens på medellång sikt, exempelvis ett hett 

metroläge med hög hyra. Blir helheten bra kan ett filialföretag bortse från detta. Hos oss måste dock 

samtliga enheter vara lönsamma inom några år och då kan vi ibland inte genomföra dessa 

etableringar.” 

 

Anledningen till att Vero Moda tillämpar franchising är enligt Bo Jonsson, Sverigechef på 

Bestseller, att det ger personalen på huvudkontoret kunskaper som är viktiga vid driften av 

butikerna. Enligt en butikschef på Vero Moda finns det en trend mot central styrning genom att 

Vero Moda har en önskan om att alla franchisetagare ska driva fler än en butik för att på så sätt 

förenkla styrningen från huvudkontoret.  Bestsellers Sverigechef Bo Jonsson uttalar sig dock inte 

på ett sätt som tyder på att Vero Moda har sådana planer utan belyser endast att samtliga butiker 

drivs genom franchising från huvudkontorets sida. 

 

Andra fördelar med att tillämpa franchising, som Bo Jonsson på Bestseller tar upp, är att det ger 

en mångfald och stor kunskapsbas genom att flera individer bidrar med att utveckla konceptet. 

Nackdelar som han ser med att tillämpa franchising är att det är många som är delaktiga i 

besluten och att det därför kan bli en lång beslutsgång. 
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4.2 Företagsbeskrivning 

I detta delkapitel kommer vi att presentera de fallföretag som vi studerat och analyserat i denna uppsats. Dessa 

företag är KappAhl och Vero Moda. 

 

4.2.1 KappAhls historik 

1953 började Per-Olof Ahl sälja kappor i en källarlokal i Göteborg vilket var starskottet för det 

företag som vi idag känner som KappAhl. Per-Olof Ahls affärsidé var att sälja stora volymer till 

ett lågt pris och använda sig av få mellanhänder. KappAhl har idag 270 butiker i Sverige, Norge, 

Finland och Polen och säljer dam- herr- och barnkläder. Företagets främsta målgrupp är kvinnor 

över 30 år med man och barn och affärsidén är att erbjuda ”prisvärt mode för många 

människor”. KappAhls vision är att blir Nordens ledande och mest lönsamma modekedja för sin 

målgrupp. Inom KappAhl arbetar totalt cirka 3700 personer och av dem arbetar de flesta (cirka 

3200) i butik. (kappahl.com, 2007) 

 

KappAhls aktier noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 23 februari 2006. Under 

tolvmånadersperioden med slut den 31 augusti 2006 var rörelseresultatet 530 miljoner kronor och 

omsättningen 4,2 miljarder kronor exklusive moms. (kappahl.com, 2007) 

 

4.2.2 KappAhls butiker 

KappAhls butiker styrs enligt försäljningschef Linda Hamberg centralt av huvudkontoret som 

ligger i Mölndal, Göteborg. Varje butik har en butikschef som ansvarar för butiken och dess 

personal. Butikschefen har en regionchef, som i sin tur svarar inför försäljningschefen. Butikerna 

är uppdelade dels i regioner så att regioncheferna på ett smidigt sätt ska kunna förflytta sig mellan 

butikerna och dels i omsättningsklasser vilka är beroende av hur mycket butikerna säljer. Enlig 

Hamberg, tillämpar företaget en tajt styrning av butikerna och det finns tydliga direktiv och regler 

för hur saker ska göras. 
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4.2.3 Vero Modas historik 

1987 lanserade familjeföretaget Bestseller Vero Moda, och idén var att skapa en klädlinje för 

modeintresserade kvinnor med kvalitetskrav till överkomliga priser. Några år senare öppnade den 

första egna butiken och idag finns det fler än 800 Vero Moda-butiker och tusentals återförsäljare 

runt om i världen. I Sverige finns 90 egna butiker. (veromoda.se, 2007)  

 

Familjeföretaget Bestsellers historia börjar 1975 i Danmark och idag finns företaget i flera länder 

med Skandinavien som största marknad. Det arbetar mer än 13 000 personer för Bestseller runt 

om i världen och 2005 var omsättningen 967 miljoner euro. Detta inkluderar inte omsättning och 

vinst för Kina eller omsättning för partner-relaterad omsättning i detaljhandel12, vilket enligt Bo 

Jonsson, Sverigechef på Bestseller, innebär att endast tillverkning och försäljning till butik är 

inräknat, inte försäljning till kund. Värt att tillägga är att i Bestsellerkoncernen ingår även andra 

klädkedjor13 som Jack & Jones, Only och VILA. (bestseller.com, 2007).  

 

4.2.4 Vero Modas ägarstruktur och butiker 

Enligt Lisa Granath, försäljningschef på Bestseller drivs samtliga butiker genom franchising. Flera 

butiker har dock Bestseller som en stor gemensam ägare. Dessa butiker är framförallt lokaliserade 

i storstadsområdena. Övriga butiker drivs av enskilda franchisetagare som kan äga en eller flera 

butiker men ingen av dessa ägare är lika stor som Bestseller. En del franchisetagare väljer att 

själva jobba som butikschef medan andra väljer att anställa någon. Det finns regler och direktiv 

för hur det ska se ut i Vero Modas butiker och vissa varor, så kallade vip-varor, finns det ett krav 

på att samtliga butiker ska ha i sitt sortiment. Budget sätts av de enskilda franchisetagarna och är 

ingenting som Vero Moda centralt har något inflytande över. Det finns möjligheter att centralt ha 

kontroll på enskilda butikers lager samt, givetvis, försäljning och rekommendationer till 

franchisetagarna gällande dessa områden görs. 

                                                 
12 Egen översättning av partner related retail turnover 
13 Samtliga Bestsellers varumärken är EXIT (1986), Vero Moda (1987), Jack & Jones (1990), VILA (1993), Name It 
(1996), ONLY (1996), Selected (1997), Pieces accessories (2003), Object Collectors Item (2003), Gosha by Vero 
Moda (2005), mama-licious (2005) och OUTFITTERS NATION (2007). 
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4.3 Insamlad data genom intervjuer 

I detta kapitel kommer vi att ge läsaren en inblick i det material som vi samlat in genom våra intervjuer. All 

information som presenteras nedan kommer från de intervjuer som vi genomfört. Fokus ligger på butikscheferna på 

KappAhl och Vero Moda, vi kommer därför efter varje rubrik presentera de reflektioner om ämnet som framkom 

under intervjuerna med butikscheferna på respektive kedja. När det är relevant kommer vi även att hänvisa till de 

intervjuer som vi genomfört med KappAhls försäljningschef och controller samt Vero Modas Sverigechef. 

 

4.4 Kontroll och styrning från huvudkontoret 

Vilka metoder som används för att utvärdera och kontrollera butikerna är intressant eftersom vi 

tror att detta har en inverkan på motivation. Det finns en möjlighet att styrning och kontroll kan 

fungera motiverande men även att de har motsatt effekt. Med detta som bakgrund frågade vi 

KappAhls och Vero Modas butikschefer hur de anser att styrningen från huvudkontoret fungerar 

och om den har en motiverande effekt. Eftersom Vero Modas organisation inkluderar en 

franchisetagare som ett mellanled mellan butikschef och huvudkontor kommer vi även att 

presentera ett avsnitt om hur kontrollen från franchisetagaren fungerar. 

 

4.4.1 KappAhls butikschefer 

KappAhls butikschefer utvärderas främst med hjälp av nyckeltal och enligt Linda Hamberg, 

försäljningschef på KappAhl, är lönsamheten viktigast. Det är utifrån lönsamheten som butikerna 

bedöms. Över tiden har det dock varierat vilka nyckeltal som prioriterats, just nu är det enligt 

Örjan Thilman, koncerncontroller på KappAhl, försäljning som är viktigast men tidigare har det 

funnits större fokusering på kostnadsmassan. KappAhls butiker är uppdelade i 

omsättningsklasser och rent praktiskt går det till så att varje vecka får butikerna ut listor där de 

kan se och jämföra ett antal nyckeltal med övriga butiker i given omsättningsklass. Mer detaljerad 

information om varugrupper på olika avdelningar skickas också ut varje vecka. Benchmarking är 

således en stor del av kontrollen från huvudkontoret eller stödet, som försäljningschef Linda 

Hamberg vill uttrycka det. Dessa nyckeltal och den försäljnings- och resultatinformation som 

presenteras i listorna var således utgångspunkten då vi ställde våra frågor angående styrning och 

kontroll till KappAhls butikschefer.  
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De flesta butikschefer på KappAhl anser att styrningen från huvudkontoret är positiv. Ett citat 

får illustrera denna positiva anda: 

 

”De (listorna) tycker jag är jättebra. Det är lite kvitto på att jaha här står vi nu. Kan visa 

personalen var vi är och vart vi ska.”  

                             (Butikschef, KappAhl) 

 

Majoriteten menade att listorna ger en möjlighet att jämföra sig med övriga butiker i sin 

omsättningsklass, samt att denna benchmarking skapar ett tävlingsmoment som är positivt och 

som fungerar motiverande. De flesta jämför sig med butiker med liknande förutsättningar som 

omsättning, liknande läge och lokaler men jämför sig även med butiker som ligger geografiskt 

nära och förklarar detta med att det är kul att tävla med de butikschefer som de har en bra 

kontakt med. Butikschefen har koll på sin egen försäljning och detta är något som kan 

kontrolleras dagligen, varje minut, om det skulle behövas och därför menar många att det är just 

jämförelsen som är det som är positivt med kontrollen, det behövs ingen lista för att förklara den 

egna butikens försäljning. Att även kunna kontrollera hur det ser ut på enskilda affärsområden14 

gör att det finns möjlighet att aktivt använda listorna i det dagliga arbetet, vilket många tycker är 

positivt. Flera av butikscheferna studerar listorna och identifierar problemområden. Till exempel 

kan det vara så att en viss vara sålt dåligt och då går butikschefen, tillsammans med 

avdelningsansvarig eller dekoratör, ut i butiken för att se vad som går att göra åt problemet. I 

vissa butiker studerar personalen själva listorna och nyckeltalen men en del menar att det är svårt 

att få detta att fungera på ett bra sätt.  

 

”Jag plockar ut problemområden men önskar att personalen mer spontant gör det och går in och 

tittar på problemområden. Många förstår inte sambanden mellan nyckeltalen, de ska ha hand om 

kunder och varor och att då sätta sig ner med nyckeltal och förstå samband och åtgärda är då sånt 

som de prioriterar bort och förstår de inte och tycker att det är pinsamt att fråga.”  

                             (Butikschef, KappAhl) 

 

En viss kritik mot systemet med listor framkom dock. En butikschef menar att systemet i sig är 

bra men riktar kritik mot uppföljningen eller snarare bristen på uppföljning. 

 

                                                 
14 De affärsområden som KappAhl delar in butiken i är dam-, herr- och barnavdelningen 
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”Det är det man lever för. Samtidigt så skulle jag inte kalla det kontroll. Det borde vara det men 

det är det inte. Av vilken anledning har jag ingen aning, men om jag säljer bra så är det inte många 

gånger som någon ringer och säger att jag gjorde bra eller ringer om det går dåligt och frågar vad jag 

gör. Så det är väldigt dålig feedback. Jag vet ju vad jag säljer utan listorna. Men det måste finnas 

nån jävel som frågar varför det är så. Man pratar mycket om jämförelse, men det är lite fegt. 

Generell bestraffning, det är det lite ofta. De är väldigt rädda för att ta tag i problemen. Om någon 

utnyttjar systemet blir inte den personen kallad till kontoret eller regionchefen utan då går det ut mer 

allmänt. Fuskar jag så blir det nog bestraffning för alla.” 

                                 (Butikschef, KappAhl) 

 

De flesta verkar anse att kontrollen, listorna, har en motiverande effekt tack vare 

tävlingsmomentet samt att de på ett tydligt sätt förmedlar hur butiken ligger till. En av 

butikscheferna poängterar dock att det inte går att se de mjuka värdena och att dessa även har 

betydelse. Respondenten tror att det möjligtvis går att se detta indirekt genom att det om de 

mjuka värdena är dåliga syns i försäljningen. En av butikscheferna menar att listorna fungerar 

motiverande men att detta beror på hur butiken väljer att arbeta med dem, om de används aktivt 

är de ett väldigt bra verktyg. 

 

Örjan Thilman, koncernkontroller på KappAhl, menar att styrkorna i systemet är att KappAhl 

har hållit sig till samma nyckeltal under en längre tid även om vilket nyckeltal som det ska 

fokuseras mest på har förändrats. Denna flexibilitet är viktig och genom att hjälpa butikschefen 

med uppföljning så ser de till att alla vet vilka tal som är viktigast. Syftet med listorna är, enligt 

Thilman, att på ett enkelt sätt ge butikscheferna tillgång till nyckeltalen. Det finns en önskan om 

att butikscheferna ska ringa upp den butik som presterat bra under veckan och fråga vad de gjort. 

Detta görs i olika utsträckning, vilket Thilman tror beror på hur väl butikscheferna känner 

varandra men att KappAhl på butikschefsmöten jobbar för att butikscheferna i samma 

omsättningsklass ska lära känna varandra bättre. Svagheterna med systemet är enligt Thilman att 

det finns en risk att butikscheferna fokuserar på måtten snarare än på att nå dit. Det åligger 

regioncheferna att tala om hur butikschefen ska nå fram.  

 

”Det verkar finnas många som inte verkar intresserade och kunniga om siffrorna då är det också 

en risk. Så det gäller att få med sig även dem och få dem att förstå vad det innebär att ändra ett 

nyckeltal. Vad händer då med det andra och vilken väg ska de gå.”  

                                               (Örjan Thilman, koncernkontroller, KappAhl) 
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En annan risk som Thilman tar upp är att den nya teknologin som gör det enklare att få ut 

information även skapar ett begär efter mer information hos butikschefer och då i synnerhet IT-

intresserade butikschefer. Det är därför viktigt att se till att de inte drunknar i information och att 

hjälpa dem att prioritera det som är viktigast.  

 

Linda Hamberg anser att de största styrkorna med systemet är benchmarking. Hon uttrycker sig 

på följande sätt : 

 

”Att vi inte behöver slösa tid på att uppfinna hjulet flera gånger. Det blir ju stordrift. Det räcker 

med att uppfinna en gång och då sparar vi 269 gånger tiden. Hela det är bygger på att fånga upp de 

bästa tolkningarna och idéerna […] Det är helt otroligt hur snabbt man kan få effektivitet på 

många ställen” 

 

Hon menar även att sannolikheten för att det ska komma fram bra förslag och idéer är stor när 

många jobbar med samma sak och samma system. Nackdelar med systemet tror hon kan vara att 

antalet nyckeltal är begränsat och därför är det troligt att det finns mycket annat bakom siffrorna. 

Hamberg tycker därför att nyckeltalen ska ses som ett signalsystem för någonting och att en 

närmare analys får visa varför ett nyckeltal ser ut på ett visst sätt.  

 

4.4.2 Vero Modas butikschefer 

Uppgifter om den kontroll som Vero Modas huvudkontor utövar fick vi från såväl intervjuer 

med Vero Modas butikschefer som en e-postintervju med Bo Jonsson, Sverigechef på Bestseller. 

Alla Vero Moda butiker köper själva in varor men detta görs från en bestämd kollektion och på 

detta sätt kontrollerar Vero Moda centralt butikernas sortiment. Vissa varor, så kallade Vip-varor 

är något som alla butiker måste ha och dessa bestäms av huvudkontoret. Butikscheferna anger 

även att det finns direktiv om hur det ska se ut i butiken, hur det ska hänga, skyltar och så vidare. 

Butikerna får med jämna mellanrum besök av så kallade merchandisers som är anställda och 

utskickade av Vero Moda centralt för att hjälpa till och informera personalen om hur butiken ska 

se ut. Bestsellers Sverigechef, Bo Jonsson, anger dock att de endast ger rekommendationer 

avseende varusortiment och uttryckte sig på följande vis.  

 

”Den ekonomiska delen sköter kunderna (franchisetagarna) själva, vi ger rekommendationer i 

budget, och sortiment. Men inget som sker med tvång.” 
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Vero Modas butiker får varje vecka listor med försäljningen för kedjans samtliga butiker, 

vilket mäts som ett index och det går att se hur butiken ligger till gentemot föregående år. 

Även försäljning per kund, så kallad basket size, går att se och jämföra med andra butiker. 

Huvudkontoret har även koll på hur butikernas lager ser ut. Tidigare har Bestseller även 

använt sig av mystery shoppers för att kontrollera personalen. Budget och ekonomiska mål 

är något som franchisetagarna själva sätter så någon budgetkontroll eller liknande 

uppföljning förekommer inte. Generellt går det att säga att Vero Modas butikschefer 

verkar uppfatta denna kontroll mer som riktlinjer. 

 

”Det finns regler men det känns fritt, sådant man inte får göra känns så självklart” 

                            (Butikschef, Vero Moda) 

 

En butikschef säger att Vero Moda centralt kan ge tips om att till exempel vissa varor behöver 

reas ut för att de har funnits länge i butiken eller på lagret men att det är upp till franchisetagaren 

om detta görs. De flesta tycker att den statistik som skickas ut fungerar motiverande i och med 

möjligheten till benchmarking och att detta skapar ett tävlingsmoment som är positivt. Någon 

menar dock att det är bäst att jämföra med sig själv eftersom butikerna har så olika 

förutsättningar. En butikschef tycker att Vero Moda centralt har relativt stor kontroll exempelvis 

gällande bytesregler och liknande. Detta tycker respondenten är på både gott och ont. Vissa 

saker som att de nu till exempel har 30 dagars öppet köp tycker personalen på denna butik är 

helt fel men de måste följa reglerna. Denne butikschef menar dock att det mestadels är bra och 

att huvudkontoret är bra organiserat och är lätta att ha kontakt med.  

       

4.5 Kontroll och styrning från franchisetagaren 

Samtliga butiker drivs visserligen genom ett franchisekoncept men det finns, trots detta, relativt 

stora skillnader mellan butikerna på flera områden. Ett av dessa områden är på vilket sätt och i 

vilken utsträckning som franchisetagaren kontrollerar sin butik. Någon butik har väldigt lite 

kontakt med sin ägare, de sköter själva det dagliga butiksarbetet och kontakten avser främst den 

ekonomiska biten. Flera har daglig kontakt med sin ägare och där diskuteras det mesta även om 

fokus ligger på försäljning. Butikerna får mer eller mindre ofta besök av franchisetagaren, en del 

kommer varje vecka och en del en till två gånger om året. En del franchisetagare sköter inköp 

och är därmed mer involverade i den dagliga driften av butiken än andra. Majoriteten av 

franchisetagarna till butikerna sköter det mesta av den ekonomiska biten och utövar därmed 
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kontroll genom att ha koll på siffrorna. Hur intensiv eller detaljerad kontrollen av butiken är 

varierar dock. En franchisetagare kontrollerar mer detaljerat genom att gå in i datorn varje dag 

och kontrollera vad som skett, vilka rabatter som getts och så vidare. Butikschefen i denna butik 

menar att ägaren ser allt som händer och sker och det enda som inte syns är hur personalen och 

butiken ser ut. Många beskriver kontrollen från franchisetagaren som en trygghet, att det är skönt 

att veta att det finns någon som har den övergripande kontrollen och att stöttningen från ägaren 

fungerar motiverande. En butikschef var kluven i frågan, hon önskade att ägaren fanns på plats 

oftare eftersom det är annorlunda att se butiken ”live” men menade samtidigt att det är en skön 

känsla att klara sig själv och få ta ansvar. Just förtroende och ansvar från ägaren var något flera 

menade har en motiverande effekt.   

 

4.6 Ansvarsområden som butikschef 

För att förstå hur arbetssituationen för butikscheferna på respektive butikskedja ser ut vill vi 

klargöra vilka ansvarsområden de har. Dessa områden utgör grunden för butikschefens 

möjligheter att påverka butiken och ger en inblick i det dagliga arbetet.  

 

4.6.1 KappAhls butikschefer 

De flesta av KappAhls butikschefer uppger att deras främsta ansvar är den ekonomiska 

lönsamheten för butiken. En butikschef uttryckte det på detta sätt: 

 

”Framförallt så har jag resultatansvar, det är ju min främsta uppgift att prestera det resultat som 

KappAhl har satt upp som mål. Jag har en budget som jag ska uppfylla och efter bästa förmåga 

sälja det vi ska och hålla de kostnader, timmar och konton som jag har.” 

 

Lönsamhet och resultat verkar vara nyckelord när butikscheferna beskrev sina ansvarsområden 

även om många poängterade att det är helheten som skapar lönsamhet. En butikschef beskriver 

sina ansvarsområden på följande sätt: 
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”Teoretiskt är det att se till att butiken blir så lönsam som möjligt. Praktiskt är det en följd av 

många andra ansvar. Jag måste se till att det finns resurser att hänga in varor när de kommer och 

att jag har kompetent personal som hänga på ett sätt som är attraktivt för kunden. Jag kan inte 

känna det där med lönsamhet […] men  jag kan känna om min personal mår bra, mår det dåligt 

så gör de inte ett bra jobb” 

 

Vikten av att personalen mår bra var något som poängterades av de flesta butikschefer. Om 

personalen inte trivs märks det ute i butiken, om personalen förlorar sitt engagemang kan det 

skapa oordning och dålig stämning. En butikschef säger tydligt att det ingår i uppdraget att 

fungera som en motivator för medarbetarna och se till att de mår bra. Andra ansvarsområden 

som nämndes under intervjuerna var personalansvar, säkerhetsansvar där arbetsmiljöansvar och 

brandskydd ingår. Även miljöarbete ingår i butikschefens ansvarsområden. De flesta har valt att 

delegera ut visst ansvar men har trots allt det övergripande ansvaret att se till att allt blir gjort. 

Respondenterna verkar vara överens om att butikschefen har ett stort ansvar men som en 

butikschef poängterade: 

 

”Man blir en mellanchef i alla fall, jag har en chef och min chef har en chef” 

 

Vi bad samtliga butikschefer att beskriva en typisk arbetsvecka och även om många poängterade 

att den ena dagen sällan är den andra lik så verkar det i alla fall som att en majoritet använder 

cirka två timmar på morgonen till kontorsarbete. I detta inkluderas bland annat schemaläggning, 

att ta fram aktuell information, exempelvis veckomeddelanden från huvudkontoret och att göra 

kassarapporter. Butikschefen ansvarar även för att fakturor betalas. 

 

4.6.2 Vero Modas butikschefer 

Vero Modas butikschefer har istället mer varierande ansvarsområden beroende på under vilka 

former butikschefen arbetar. Generellt går det att säga att butikschefen på Vero Moda ansvarar 

för det dagliga arbetet i butiken, där det ingår att se till att personalen mår bra och att det är 

ordning och reda i butiken. För övrigt skiljer det sig en del mellan de olika butikerna. Vero Modas 

butiker ansvarar själva för inköp av varor och butikscheferna är mer eller mindre involverade i 

inköpsprocessen. En del butikschefer har själva ansvaret för samtliga inköp men för majoriteten 

verkar detta vara någonting som görs tillsammans med franchisetagaren. Vissa butikschefer har 

stort inflytande över vad som köps in och delar ansvaret med franchisetagaren medan andra har 
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mycket begränsat inflytande. I en butik där ägaren har flera butiker förklarar butikschefen att det 

finns en inköpsansvarig som tillsammans med franchisetagaren köper in varor ett antal gånger 

om året men att det alltid är ägaren som har sista ordet. Rekrytering är också ett område där det 

finns stora skillnader. En del butikschefer ansvarar för all rekrytering själva till skillnad från andra 

där franchisetagaren rekryterar all personal till butiken. I en butik gjorde butikschefen inte 

schemat själv utan även det gjordes av franchisetagaren. Franchisetagaren i det här fallet hade 

flera butiker och arbetade inte själv i aktuell butik. Det kan ställas i kontrast till en annan 

butikschef som i sin butik ansvarar för allt utom fakturering. Fakturor verkar vara något som 

butikscheferna inte ansvarar för förutom att de har ansvaret att se till att de kommer 

franchisetagaren tillhanda. Ingen av de butikschefer vi intervjuade nämnde kostnadsansvar som 

en del av sitt ansvarsområde. Många talade senare i intervjun om vikten av försäljning men 

försäljning togs upp som ett ansvarsområde endast av en av de butikschefer som vi intervjuade. 

Ansvar för personalens välbefinnande verkar vara något som tillhörde samtliga butikschefers 

ansvarsområden.  

 

”…om personalen inte mår bra då minskar ju försäljningen direkt. Det är det man försöker hålla 

ihop så att det blir bra.” 

                      (Butikschef, Vero Moda) 

 

Överlag verkar kontorsarbete inte vara en stor del av arbetet för en butikschef på Vero Moda 

utan mycket av detta arbete skickas vidare till franchisetagaren. 

 

4.7  Upplevd påverkan 

Då vi frågade hur stor påverkan som butikschefen känner att hon/han har över butiken syftade 

vi på hur det går för butiken, vilket resultat de når. Vid intervjuerna med Vero Moda fick frågan 

modifieras något eftersom respondenterna inte hade något kostnadsansvar. De flesta tolkade 

frågan som påverkan på försäljning vilket är viktigt för läsaren att vara medveten om. Vi frågade 

även hur stor påverkan de själva, tillsammans med personalen, har på resultatet och hur mycket 

som beror på externa faktorer som till exempel läge, lokal och konkurrens. 
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4.7.1 KappAhls butikschefer 

Här skiljer sig svaren något åt och det påverkas givetvis av hur frågan uppfattas. Många svarade 

att de inte har möjlighet att påverka eftersom de inte kan påverka budget, annat än om det är 

något speciellt som händer lokalt som måste tas hänsyn till när budget görs, exempelvis en 

etablering av ett köpcentrum i närheten. En butikschef som jobbat i många år säger att: 

 

”Jag lägger inte budget, det gjorde vi själva förr och kunde vara med och påverka den, det säger de 

att vi kan nu också men det är mest på papper. Vi kan inte påverka och det är ju mer 

professionellt att vi har en ekonom eller controller som sitter och tittar på det” 

 

Sex av de elva butikschefer som vi intervjuade svarar spontant att de inte kan påverka i särskilt 

hög grad eftersom de inte kan påverka budget och varutilldelning. En butikschef menar att det 

kan ”rulla på av sig själv” och att ”om en butik ligger i ett centrum som går bra så kan det kvitta hur det ser ut 

för det går bra ändå”. En del av dessa butikschefer utvecklar sina svar och säger att de kan påverka 

genom att se till att det är ordning och reda i butiken och att det är en god stämning bland 

personalen eftersom det i sin tur leder till ökad försäljning. De poängterar dock att de givna 

förutsättningarna begränsar deras handlingsutrymme. Övriga butikschefer har lite varierande svar 

men menar att det finns sätt att påverka butikens resultat och att de har en stor del i detta. En 

butikschef menade att när kunden väl är inne i butiken kan butikschefen och personalen påverka 

genom exempelvis varuvisning men eftersom marknadsföring sker centralt så kan de inte påverka 

hur många kunder som kommer till butiken. En annan butikschef väljer att uttrycka sig på detta 

sätt: 

 

”Ja, jag har ju stor påverkan genom att jag ser till att allt fungerar från det att varan kommer till 

butik, att man har optimal varumottagning. Att alla i gruppen vet vad de ska göra […] att alla 

känner till att lagret är butikens hjärta så vi håller omsättningshastighet och ligger över. Det kan 

man påverka” 

 

En av respondenterna menar att även om butikskedjan blir mer centralstyrd så är det fortfarande 

så att det finns ramar att hålla sig inom och att det finns en skillnad mellan de som har ansvar och 

de som tar ansvar. Genom att ta för sig, och då även ta konsekvenserna om det skulle gå dåligt, 

kan butikschefen påverka genom att göra något annorlunda än andra. Denne butikschef uttryckte 

sig även mer allmänt om denna fråga: 
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”Många säger kanske att man inte kan göra något, men det kanske beror på att de inte har mod, 

kompetens och erfarenhet att göra något och stå för det. Man måste ibland ta lite mer ansvar. Än 

så länge är det tillåtet.” 

                    

Synen på i vilken utsträckning det går att påverka är således olika även om majoriteten menar att 

det går att påverka genom att ha ordning och reda i butiken och se till att personalen mår bra. 

Genom att de inte kan påverka budget, vilken de sedan utvärderas mot, så menar flera av 

respondenterna att den utsträckning i vilken de kan påverka är begränsad. Många butikschefer 

ansåg att deras möjlighet att påverka resultatet var ungefär 50-50. Många poängterade dock lägets 

vikt. 

 

”Läget är ju nummer ett, absolut. Det hjälper inte hur duktig du är om du har ett c-läge” 

                                                                        (Butikschef, KappAhl) 

 

En butikschef menade att det är möjligt att nå upp till 50 procent genom att skapa en bra butik 

men att andra faktorer alltid påverkar. Om en butikschef däremot endast gör minimum vad 

KappAhl kräver så sjunker siffran till 30 procent och då är det således 70 procent andra faktorer 

som spelar in. En del av respondenterna berättade om externa faktorer som påverkat just dem, 

vilket återkom under intervjuns övriga frågor. En butik är drabbad av ombyggnad i stadskärnan 

och följden av detta är färre parkeringsplatser och svårigheter att ta sig fram vilket butikschefen 

menade leder till att de förlorar kunder till det externa köpcentret i staden. I en annan stad 

byggdes ett externt köpcenter vilket gjorde att försäljningen i city-butiken minskade drastiskt. 

Flera av respondenterna menade dock att personalen i butiken har stora möjligheter att påverka 

och en valde att svara på detta sätt:  

 

”75 procent tror jag att vi kan påverka. Som det ser ut nu så är konkurrensen enorm och det enda 

vi kan konkurrera med tror jag är hur vi är på butiken mot våra kunder och hur vi exponeras” 

 

4.7.2 Vero Modas butikschefer 

Samtliga butikschefer som vi intervjuade på Vero Moda menade att de har jättestor eller stor 

påverkan på resultatet. De som har inköpsansvar menade att de i och med detta har stor 

påverkan på resultatet eftersom försäljningen är beroende av att rätt produkter finns tillgängliga 

för kunden. De som inte har inköp som ansvarsområde menar att detta begränsar deras möjlighet 
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att påverka. En av butikscheferna uttryckte ett tydligt missnöje med att det var ägaren som skötte 

inköpen trots att denne inte arbetade i butiken och därför inte på samma sätt som butikschefen 

kan bedöma vilka varor som behövs i butiken. Enskilda butiker har även möjlighet att annonsera 

lokalt, även om det finns riktlinjer som visar hur annonserna ska se ut, vilket gör att de kan 

påverka hur många kunder som kommer till butiken och därmed även försäljningen. 

  

”Det är det som är grejen hela tiden, att öka försäljningen och går det dåligt är det vårt ansvar att 

få in kunderna till butikerna genom annonser och liknande så det måste vi ju göra väldigt mycket 

själva.”  

                       (Butikschef, Vero Moda) 

 

En av respondenterna menade dock att eftersom lokal marknadsföring, i detta fall radiospottar, 

måste gå igenom Vero Moda centralt så är det många och långa led och det fungerar därför dåligt. 

Det är viktigt att komma ihåg att detta inte nödvändigtvis är representativt för alla butiker 

eftersom det ser olika ut med ansvarsfördelningen och alla butikschefer har inte själva ansvaret 

för lokal annonsering. En butikschef menade att de inte kan göra så mycket åt konkurrensen 

eftersom de inte själva gör eller kan påverka TV-reklamen. Som exempel nämnde hon Gina 

Tricots reklamsatsning med mycket TV-reklam.  

 

Vikten av välmående personal nämndes som en faktor för påverkan på resultatet. Flera av 

respondenterna menade att det går att påverka genom exempelvis arbetsglädje och god stämning 

i butiken. Detta i sin tur gör att kunden blir bemött på ett bra sätt. 

 

”Vero Moda jobbar väldigt mycket med personlig försäljning och därför påverkas resultatet väldigt 

mycket av hur personalen är. Att som chef peppa personalen är därför en viktig del samt att se till 

att det finns bra varor i butiken.”  

               (Butikschef, Vero Moda) 

 

De som valde att sätta siffror på hur stor påverkan de har och hur mycket som beror på andra 

faktorer menade att det var ungefär 50-50, någon menade dock att det låg över 50 procent. En av 

dessa butikschefer menade att även om de kan påverka varuvisning, personal och inköp, så tillhör 

de en kedja och kan därför inte göra som de vill, det är inte ”helt öppet” som respondenten 

uttryckte det. En annan butikschef valde att formulera sig på följande sätt: 
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”Skulle vilja säga 50-50 eftersom Vero Moda jobbar väldigt mycket med personlig försäljning men 

sen är det ju andra saker som spelar in som läge, väder och pengar, när folk har pengar som vid lön 

och barnbidrag, det spelar ingen roll hur bra butiken är när folk inte har några pengar.” 

             (Butikschef, Vero Moda) 

 

Flera av de som menade att externa faktorer hade stor påverkan menade ändå att de när de väl 

fått in kunden i butiken kan påverka med ett gott bemötande. 

 

4.8 Form av lön och möjlighet till bonus 

För att undersöka om lön och bonus var något som hade inverkan på butikschefernas motivation 

ställde vi ett antal frågor inom detta område. Till att börja med frågade vi hur deras ersättning såg 

ut, om lönen var rörlig, en fast månadslön eller en fast timpenning. Vi frågade även om det finns 

någon möjlighet att få bonus och i så fall vad denna baseras på. Till sist frågade vi om lön och 

bonus fungerar motiverande, om de fått bonus ofta och om de har bra kontroll på om de 

kommer att få bonus eller inte. Med detta menar vi om de till exempel har kontroll på hur de 

ligger till resultatmässigt om det nu är resultatet som avgör om de får bonus. 

 

4.8.1 KappAhls butikschefer  

KappAhls samtliga butikschefer har en fast månadslön utan övertidsersättning. Det finns 

möjlighet att få bonus, varje halvår har butikscheferna chans att få en extra månadslön.  Vad 

butikscheferna utvärderas mot skiljer sig åt mellan åren. Tidigare har det exempelvis baserats på 

nöjd medarbetarindex eller så har villkoret för bonus varit att försäljningen ska ligga en viss 

procent över budget. I år får de butikschefer som klarat budget bonus. 

 

De flesta butikschefer på KappAhl angav att det är viktigt att lönen är skälig men att det inte är 

det primära för motivationen utan att det finns andra faktorer som till exempel god stämning i 

butiken och kundkontakt som är viktigare. Flera säger dock saker som att ”alla vill ju ha mer lön” 

och ”man kan ju alltid tjäna mer”. En butikschef som gått från att vara säljare till att bli butikschef 

menade att det faktum att lönen nu är en fast månadslön är motiverande. Tidigare kunde lönen se 

olika ut beroende på om det var hög- eller lågsäsong och respondenten menar att det finns en 

trygghet i att veta hur lönen ser ut varje månad och att detta var en av drivkrafterna bakom att 
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vilja avancera till butikschef. Flera menar att en löneökning givetvis skulle vara positivt men att 

den inte leder till att de blir mer motiverade eller jobbar bättre än vad de gör nu. 

 

”Jag har den lön jag har och den motiverar inte mig att göra något ytterligare arbete. 1000 kronor 

till gör mig inte mer motiverad. Det är inte det primära för mig.”  

                        (Butikschef, KappAhl) 

 

En av respondenterna menar att pengar som motivation är väldigt kortsiktig och att pengarna 

inte är någon motivationsfaktor om de inte är bestående. Denne butikschef menar dock att det är 

motiverande för dem med låg lön men att det för dem med mer pengar är av mindre betydelse.  

 

Det fanns även de som menade att lönen har stor betydelse. En butikschef uttrycker att denne 

skulle ha lagt ner mer tid om det funnits övertidsersättning och säger även att om det funnits 

möjlighet att välja mellan övertidersättning och en veckas extra semester så skulle valet ha fallit på 

övertidsersättning eftersom det är viktigt med de pengar som kommer in på kontot varje månad. 

En av respondenterna väljer att svara på frågan på följande sätt: 

 

”Absolut, många gånger kan man höra vid intervjuer och tv och tidningar att lönen inte är det 

viktigaste men det har en stor viktig del för man kan inte betala räkningar genom att ha roligt. 

Lönen är en hygienfaktor.” 

 

Flera av butikscheferna pratar om vikten av att lönen reflekterar det ansvar som en butikschef 

har. Någon menade att även om lönen kanske inte är det viktigaste skulle det inte kännas bra om 

säljarna hade samma lön. En annan respondent ansåg att det skulle vara lite större skillnader 

mellan de anställda och butikscheferna eftersom säljarna genom att jobba kvällar och helger kan 

tjäna bättre än butikschefen. 

 

Avseende bonus ansåg flertalet av de intervjuade butikscheferna på KappAhl att den fungerar 

som en sporre och därmed är motiverande. Någon uttryckte att bonusen är något som jagas och 

att det därmed introduceras ett tävlingsmoment som skapar ”fighting spirit”. Samtliga 

butikschefer svarade att de såg ett värde i att få bonus och någon menade att det är den som är 

den ”verkliga belöningen”. Det var en del som menade att det är höga krav som ställs för att få 

bonus och att målen ibland känns orättvisa i och med att budget skruvas upp så pass mycket varje 
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år att det relativt snabbt tar stopp och är svårt att öka ytterligare. Flera av respondenterna 

poängterade även vikten av att målen ska vara realistiska. 

 

”Jag tror nog att ett sånt här bonussystem är rätt men det ska vara satt så det går att nå det annars 

är det inte motiverande, om målen är för höga så att man bara med tur kan ta det. Men kan man 

ta det med arbete så är det jäkligt motiverande”  

                   (Butikschef, KappAhl) 

 

Intervjuerna visade att de som aldrig fått bonus inte tycker att bonusen är någon 

motivationsfaktor. De menar att visst skulle det vara kul att få bonus någon gång men att det inte 

är något de funderar speciellt mycket på. En av de butikschefer som inte fått bonus någon gång 

menade att det fanns en orättvisa i systemet eftersom säljarna, även när butikschefen inte får 

någon bonus, får bonus baserad på försäljningen och att butikschefen även borde få ta del av 

detta. Bland dem som fått bonus menar alla utom en att den fungerat motiverande. Flera av de 

intervjuade butikscheferna menade att det skulle vara bättre om bonusen delades ut månadsvis 

istället för en gång per halvår. Hur ofta butikschefen har fått bonus presenteras i nedanstående 

tabell. Huruvida de skulle få bonus eller inte var något samtliga butikschefer angav att de hade 

koll på.  

 

Antalet butikschefer I vilken grad bonus har uppnåtts 

2 Aldrig 
3 Ett fåtal gånger 
2 Cirka 50 procent av gångerna 
4 Ofta eller flertalet gånger 
 

 

4.8.2 Vero Modas butikschefer 

På Vero Moda ser lönen för butikscheferna lite olika ut i de olika butikerna. Sex av de nio 

butikschefer som vi intervjuade har en fast månadslön och övriga har timlön med ett så kallat 

ansvarstillägg. Detta ansvarstillägg är en fast summa som betalas ut varje månad och en del av 

butikscheferna har ett visst antal timmar avsatta som ska ägnas åt butikscheftsarbete och för 

dessa timmar utgår således ett ansvarstillägg. På frågan om de anser att lönen är en 

motivationsfaktor var det många som svarade lite skämtsamt att om det var pengar som man var 

Figur 12. Utdelning av bonus till KappAhls butikschefer 
              Källa: egen figur 
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ute efter så är handeln fel bransch att jobba i. Flera ansåg således att lönen inte är någon 

motivationsfaktor även om det är viktigt att den går att leva på. 

 

En av Vero Modas butikschefer uttryckte att det är positivt med en fast lön i jämförelse med hur 

det är att jobba som säljare där lönen varierar i större utsträckning. En av butikscheferna menade 

att det är viktigt med balans mellan lön och jobb och sa att även om alla önskar sig högre lön så 

skulle denne butikschef inte vilja ha ett tråkigt jobb med hög lön. Jobbet ska vara kul men det är 

viktigt att känna att man får lön för mödan. Det fanns även de som tyckte att lönen är en 

motivationsfaktor eftersom butikschefsjobbet kräver mycket arbete och tid och därför är det 

viktigt att lönen är rimlig i förhållande till hur mycket jobb som läggs ner. De flesta ansåg dock 

inte att lönen är en motivationsfaktor och en av respondenterna uttryckte sig på detta sätt: 

 

”Själv är jag nöjd med det jag har nu så jag skulle inte prestera bättre om jag fick högre lön. Det 

går inte hand i hand. Sen kan jag tycka efter min prestation att jag kan vara förtjänt av mer, men 

det ser jag inte som samma sak” 

 

Möjligheten att få bonus skiljde sig åt mellan butikerna och hur ofta butikscheferna fått bonus 

illustreras i nedanstående tabell.  

 

Antal butikschefer Får bonus… 

2 Nej 
1 Har fått det en gång 
1 Ja, ibland på franchisetagarens initiativ 
5 Ja, löpande 
 

 

 

I de butiker där det finns ett bonussystem är bonusen densamma för all personal med undantag 

för en butik där butikschefen har möjlighet att få en egen bonus. Denna bonus är inte löpande 

utan bestäms av franchisetagaren. Alla de som löpande eller ibland får bonus anger att bonusen 

fungerar motiverande eftersom det ger en extra kick och sporrar personalen att jobba hårdare. 

Dessa butikschefer menar även att det finns ett värde i denna bonus. Två av de butikschefer som 

inte har möjlighet att få bonus ansåg att det skulle vara motiverande att få bonus. En butikschef 

ansåg däremot att en bonus inte skulle vara motiverande med förklaringen att det finns andra sätt 

att belöna, som till exempel att ge beröm. En av butikscheferna poängterade att det är viktigt att 

Figur 13. Utdelning av bonus till Vero Modas butikschefer 
               Källa: egen figur       
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målen inte är för högt satta, de ska vara utmanande men rimliga för annars finns det en risk att 

personalen slutar försöka nå målen. Den löpande bonus som en del av butikscheferna får baseras 

på försäljning och samtliga menade att de har bra kontroll på hur de ligger till och om de kommer 

att få bonus eller inte. 

 

4.9 Möjligheter till andra former av belöningar 

Det finns andra belöningar än monetära belöningar och vi ville därför undersöka vilka 

möjligheter som finns att erhålla andra belöningar och om dessa fungerar motiverande.  

 

4.9.1 KappAhls butikschefer 

Linda Hamberg, försäljningschef på KappAhl, menar att exempel på icke-monetära belöningar är 

tävlingar där priserna har varit att hela butiken fått åka på SPA och butikschefen fått åka till New 

York. Hon nämner även utbildningar som en icke-monetär belöning samt att företaget emellanåt 

bjuder på inspirationsdagar. KappAhls controller Örjan Thilman menar att det är viktigt att 

komma på vad som är drivkraften hos de anställda och att företaget använder sig av flera olika 

former av icke- monetära belöningar. Han ger som exempel att man på butikschefsmötena 

försöker se till att göra lite mer än att bara sitta i ett konferensrum. Butikscheferna har exempelvis 

fått åka på utbildning i Paris och nyligen har KappAhl även haft en dagslång säljutbildning för 

samtlig personal i butikerna.  

 

Fem av elva respondenter svarade spontant att de inte får några icke-monetära belöningar och tre 

av dessa frågade oss vad icke-monetära belöningar kunde vara för något. Vi valde då att ge 

exempel som tävlingar, utbildning eller beröm.  När vi gjort detta medgav butikscheferna att det 

finns tävlingar och att dessa kan ses som en form av belöning. Övriga som spontant svarat nej 

kom efter en stunds funderande, utan vår hjälp, fram till att just tävlingar eller kanske snarare 

priserna kunde ses som en form av belöning.  

 

Av övriga respondenter fick vi lite olika svar. Flertalet nämnde dock den stora säljutbildning som 

KappAhl nyligen genomfört med samtlig personal. De var alla väldigt positiva till denna och 

menade att den gjort att personalen fått en kick och kommit tillbaka fyllda av entusiasm. En 

butikschef gav utbildningen i Paris som exempel. Denne butikschef talade även om guldkappan 

som är ett pris som KappAhl varje år delar ut. Det finns olika kategorier som till exempel, den 
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butik som har ökat mest, årets mest lönsamma butik och även årets ledare vilket till skillnad från de andra 

priserna är ett pris till den enskilde butikschefen och inte till hela butiken. Förutom denne 

butikschef så var det ytterligare en som talade om guldkappan som en belöning. Någon såg 

möjligheten att få åka på butikschefsmöten som en form av belöning eftersom detta ofta 

inkluderar övernattning på hotell och middag. Värt att tillägga är att denne butikschef är relativt 

ny på sin post efter att ha avancerat från säljare och sa själv att det kanske var därför hon 

uppskattade detta. En av butikscheferna berättade att denne föreslagit möjligheten att förhandla 

om andra saker än lönen som till exempel kortare arbetsvecka men att detta inte har varit möjligt 

och uttryckte en önskan om att det skulle finnas utrymme för detta. En respondent menade att 

till exempel en ombyggnad av butiken kunde ses som en form av belöning och att detta sporrar 

och gör butikschefen mer engagerad. Denne butikschef sa även: 

 

”Men sen är det allt runt omkring, att företaget ställer upp med uppfräschning av butiken och 

utbildning, hjälp när jag behöver, att organisationen fungerar. Det är inte bara ekonomin som 

hjälper i slutändan” 

          

Samtliga butikschefer menade att de icke-monetära belöningarna fungerar motiverande men 

några poängterade att just tävlingarna kunde vara väldigt orättvisa och att det redan innan 

tävlingen har börjat går att se vem som ska vinna. Detta förklaras med att butikerna tävlar mot 

föregående års siffror, som till exempel byxförsäljningen en viss period och då menade en 

butikschef att de som påverkats av någon extern faktor som gjort av försäljningen varit dålig 

föregående år alltid vinner. En annan av respondenterna menade att stora butiker har svårt att 

öka mycket i procent även om de säljer mycket så därför ansåg denne butikschef att tävlingar 

baserat på antal plagg är bättre än procentuell ökning.  

  

4.9.2 Vero Modas butikschefer 

Butikscheferna på Vero Moda svarade i första hand utifrån om franchisetagaren belönar med 

hjälp av icke-monetära belöningar. Efter fråga från oss reflekterade de även över om sådana 

belöningar ges från Vero Moda centralt. Enligt Bo Jonsson, Sverigechef på Bestseller, finns det 

inga möjligheter till vare sig monetära eller icke-monetära belöningar från huvudkontorets sida. 

De franchisetagare som driver egna butiker är således de enda som kan påverka vilka belöningar 

som kan erhållas.  
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Tre av de nio butikschefer som vi intervjuade angav att de inte har möjlighet att få några icke-

monetära belöningar. En del franchisetagare erbjuder belöningar i form av träning till ett 

reducerat pris samt massage och kläder, men majoriteten av franchisetagarna erbjuder inte någon 

form av icke-monetär belöning. Flera pratade om de säljtävlingar som Vero Moda centralt 

anordnar och där det går att vinna kläder eller en resa till en huvudstad i Europa. Två nämnde 

även utbildning som en form av belöning. Dessa utbildningar anordnas av Bestseller och hålls i 

Danmark.  

 

”Nej, eller jo, som en belöning kan jag se utbildning, att åka till Danmark. Det kan jag se som en 

belöning för det åker jag inte på om min chef inte är nöjd med mig.” 

                          (Butikschef, Vero Moda) 

 

Flera av butikscheferna anser således, trots Bo Jonssons uttalande, att Vero Moda centralt 

erbjuder icke-monetära belöningar. 

 

4.10  Syn på motivation 

Det var viktigt att under intervjuerna få en bild av hur butikscheferna ser på motivation och vad 

begreppet har för innebörd. Vi bad därför butikscheferna beskriva hur de ser på motivation. 

Vidare frågade vi om vad som motiverar dem personligen och om dessa faktorer finns på deras 

nuvarande arbetsplats. Respondenterna fick placera sig själva på en skala från ett till fem, där ett 

innebar att de inte alls var motiverade och fem mycket motiverade.   

 

4.10.1 KappAhls butikschefer 

Att tolkningen av frågan har stor betydelse blev särskilt tydligt när vi bad butikscheferna beskriva 

sin syn på motivation. En del utgick ifrån vad som motiverar dem personligen, en del talade om 

vikten av att motivera personalen och en del valde att tala om motivation i mer allmänna termer. 

En butikschef framhöll att det var av stor vikt att vara en bra förebild, att vara glad för att göra 

sina kollegor glada och leva som man lär. Butikschefen menar att det är viktigt att ha roligt på 

jobbet. Denna inställning menar butikschefen ger motiverade medarbetare som även de tycker att 

det är roligt att gå till jobbet. En annan butikschef framhöll vikten av att se resultat och få 

peppning från sin regionchef för att nå uppsatta mål. Många av respondenterna menade att 

motivation handlar om att få ta ansvar, att ha tydliga mål och att ha roligt på jobbet. Andra var av 
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åsikten att motivation är något som ska sökas inom varje enskild människa och att yttre faktorer 

är av mindre betydelse. Andra beskrivningar av motivation tydliggörs i nedanstående citat från två 

butikschefer på KappAhl. 

 

”Först ska man känna att man har hamnat på rätt plats i livet. Det är som dom säger på alla 

utbildningar vi har haft, motivation kommer från en själv och man kan inte motivera någon om 

man inte har det inom sig.”  

           

”Motivation är dels att jag känner att det här är mitt mål, det här målet det kan jag nå och det gör 

att jag känner mig motiverad. Jag ska känna i själen att det är realistiskt, det gör också att jag blir 

motiverad. Sen att det också finns en belöning att få och det kan vara att man får respekt eller 

bonus.” 

                                          

En motivationsfaktor som majoriteten ansåg vara viktig var trivsel, som fås genom gemenskap 

samt roliga och utmanade arbetsuppgifter. Betydelsen av att vara ett bra team eller gäng var även 

något som ett flertal nämnde. 

 

”Det viktigaste tycker jag är arbetsgemenskapen […] det är A och O att fungera ihop och kunna 

skratta ihop och hitta på något kul ibland.”  

                             (Butikschef, KappAhl)  

 

En del butikschefer menade att det som främst motiverar dem är möjligheten att förnya sig, att 

hitta nya infallsvinklar som till exempel att sitta med i styrelsen för det centrum som butiken 

ligger i eller att söka sig till andra uppdrag inom företaget. Att nå sina mål och se resultat var 

motiverande för många av respondenterna. Att få ta ansvar var viktigt för många, att få 

förtroende från företaget fungerar motiverande. Alla menade att det som motiverar dem är något 

som finns på deras arbetsplats idag men en butikschef poängterade att detta var på grund av ett 

aktivt sökande efter nya utmaningar och uppdrag samt att motivationen tidigare hade varit låg. 

Då butikscheferna på KappAhl fick gradera sin motivation på en skala från ett till fem fördelade 

sig resultatet enligt figur 14 som presenteras på nästa sida. 
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Gradering av motivation Antal butikschefer 

5 6 
4 4 
3 1 

 
                     Figur 14 Fördelning, grad av motivation på KappAhl 

                              Källa: Egen figur 
 

Motiveringen för gradering som fyra och femma var oftast densamma. Den vanligaste 

motiveringen till en hög gradering var att de trivs på jobbet och att det händer något nytt varje 

dag. En butikschef menade att genom att sätta en femma så innebär det att det inte går att bli mer 

motiverad vilket skulle vara fel eftersom man alltid vill bli bättre. Den butikschef som graderade 

sin motivation med en trea gav dock ingen tydlig motivering för detta. Han anser att han är 

motiverad och aldrig tyckt att det varit tråkigt att gå till jobbet men anger att han måste se till att 

motivera sig om det är ”skit” för att se till att det blir bättre. Det framstår således som det finns 

vissa aspekter som butikschefen inte är nöjd med även om han inte tydligt vill uttrycka vilka dessa 

områden är.   

 

4.10.2 Vero Modas butikschefer 

De vanligaste svaren från butikscheferna på Vero Moda var tydliga mål och att ha kul på jobbet, 

vilket överrensstämmer med flera beskrivningar av motivation som butikschefer på KappAhl 

lämnade. Andra beskrivningar av motivation som framkommit är att motivation har mycket att 

göra med att få positiv feedback. En butikschef anger att hon tidigare arbetade på en butik där de 

inte fick någon feedback och menar att det ledde till att det inte var roligt att jobba. Beröm menar 

hon bidrar till arbetsglädje. En annan butikschef belyser vikten av att bli utmanad, att få känna att 

hon klarar av jobbet, men att det samtidigt är viktigt att ha kul på jobbet. Andra beskrivningar av 

motivation väljer vi att belysa genom två citat. 

 

”Vi får ju listor varje vecka och man är ju ett nummer mellan 1 och 87 och det är en ständig 

tävlan för man vill ju inte hamna längst ner, man blir sporrad av att se hur man står sig gentemot 

varandra. Gemenskapen är viktig och i en kedja jobbar man tillsammans och det är viktigt att 

kunna jämföra med andra […] Om man har en butik som inte är del av en kedja så tror jag att 

man blir väldigt ensam och man har ju bara sig själv att jämföra med och då kan det nog bli svårt 

att bli motiverad.” 
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”Det är att hela tiden känna att man är delaktig och att man ser framåt, att man har ett mål och 

får något för målet. Inte bara lön och pengar utan det blir en inre tillfredsställelse.” 

 

De faktorer som butikscheferna ansåg motivera dem personligen var resultat och tydliga mål. 

Flera nämnde även att positiv feedback från kunder, medarbetare och chef var viktigt för att bli 

motiverad.  

 

”Att ha kontakten med kunden. Det är ju inte det bästa jobbet för varken tider eller lön så det är 

ju kundkontakter och den biten som är det stora och man har sina kunder, det är en social 

verksamhet. Man har sina stammisar. Det är väldigt trivsamt.”  

                          (Butikschef, Vero Moda) 

 

En av de intervjuade menade att lön och belöningar var bland de faktorer som motiverar. Att 

kunna påverka och känna sig delaktig var även faktorer som flera nämnde. En av butikscheferna 

sa att ansvaret och chansen att påverka som följer med att bli chef är motiverande eftersom att bli 

chef är en bekräftelse på att man har gjort ett bra jobb och detta fungerar som en sporre. 

Arbetsglädje och att det är kul att gå till jobbet beskrevs också som motiverande faktorer.  

 

Då butikscheferna rankade sin motivation på en skala från ett till fem låg spridningen även här 

mellan tre och fem.  

 

Gradering av motivation Antal butikschefer 

5 4 
4 4 
3 1 

 

  

 

Av de som satte sig själva på en fyra eller femma så var det flera som menade att det berodde på 

utmaningen i jobbet, utmaningen gör att motivationen är på en högre nivå. En del av de 

butikschefer vi talade med var antingen relativt nytillsatta eller gick på ett vikariat och några av 

dessa menade att detta kunde ha en positiv inverkan på motivationen genom att man vill visa sig 

från sin bästa sida. Den butikschef som valde en trea sa att detta beror på att det varit en period 

med sämre försäljning och menade att det nog skulle bli bättre när försäljningen kommer igång 

igen framåt våren.  

Figur 15 Fördelning, grad av motivation på Vero Moda 
               Källa: egen figur 



ANALYS 

 
 

75 
 

5. Analys 

I detta kapitel kommer vår empiri från intervjuer på KappAhl och Vero Moda att förenas med de teorier som 

återfinns i referensramen. Vår analys ämnar besvara om olika distributionsstrategier kan ha betydelse för 

butikschefers motivation inom klädbranschen. För att tydliggöra de studerade områden som påverkar butikschefers 

motivation kommer huvuddelen av analysen att delas upp i den avsnittsindelning som återfinns i empirin. Slutligen 

kommer motivation att diskuteras som en funktion av övriga delar. Avsikten är att analysen ska ligga till grund 

för våra slutsatser som presenteras i kommande kapitel. 

 

Då syftet med analysen är, som vi skrev ovan, att förena empiri med teori i en diskussion 

återkopplar vi i detta kapitel till det syfte och de frågeställningar som formulerades i uppsatsens 

inledande kapitel. 

  

”Syftet med denna uppsats är att jämföra hur distribution genom centralt styrda butiker kontra 

franchising påverkar butikschefers motivation inom klädbranschen.” 

 

Våra specifika frågeställningar som formulerades inledningsvis avsåg att studera hur 

påverkningsmöjligheter, belöningssystem och styrning skiljer sig mellan de olika 

distributionsformerna samt hur dessa skillnader påverkar motivationen hos butikscheferna i de 

olika distributionskanalerna. Det är denna avsnittsindelning som har tillämpats i empirin och som 

även kommer att följas i analysen nedan.  

 

5.1 Kontroll och styrning från HK 

Inledningsvis presenteras de skillnader i styrning som framträtt mellan de olika butikskedjorna. 

Styrningen ligger sedan till grund för möjlighet att påverka samt hur motiverade butikscheferna 

är. 

 

5.1.1 Resultatstyrning 

Utvärdering och bedömning av KappAhls butiker sker enligt Linda Hamberg, försäljningschef på 

KappAhl, utifrån nyckeltal där lönsamheten är viktigast. Det är med hjälp av resultat som 

KappAhl vill styra sina butiker. Detta innebär att KappAhl tillämpar resultatstyrning vilket enligt 
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Merchant och Van der Stede (2003) är en styrningsform som är nödvändig för att kunna styra 

decentraliserade organisationer där de respektive enheterna har eget resultatansvar.  

 

Vero Moda å andra sidan tillämpar ingen uttalad resultatstyrning för butikerna. Detta beror på att 

butikerna styrs via franchising och därmed anger Bo Jonsson, Sverigechef på Bestseller, att 

franchisetagarna endast får rekommendationer om budget. Det som sker från huvudkontoret är 

utskick av listor över försäljningen för kedjans samtliga butiker. På så sätt bidrar huvudkontoret 

med information för att butikerna ska kunna ”benchmarka”15 och på så sätt motiveras att 

förbättra sitt resultat. Butikscheferna uppger även att huvudkontoret snarare ger 

rekommendationer än kontrollerar dem. 

 

”Det finns regler men det känns fritt, sådant man inte får göra känns så självklart” 

                                                                      (Butikschef, Vero Moda) 

 

Vero Modas butikschefer påverkas mer indirekt av huvudkontorets rekommendationer och styrs 

istället direkt genom de ramar de får från franchisetagaren. Som tidigare nämnts i empirin saknar 

Vero Modas butikschefer kostnadsansvar varpå de endast kan påverka resultatet genom 

försäljning. Butikscheferna utvärderas på grundval av försäljningen men i och med avsaknaden av 

kostnadsansvar går det inte att säga att franchisetagarna använder sig av resultatstyrning. Att 

utvärderas efter intäkter snarare än kostnader eller resultat är något som Merchant och Van der 

Stede (2003) benämner ”revenue center”, vilket enligt författarna är vanligt vid styrning av individer 

som ansvarar för försäljning. Det faktum att franchisetagaren är den som ansvarar för styrningen 

av butikschefen innebär att styrningen inte är densamma för alla butiker, vilket i sin tur påverkar 

butikschefernas uppfattning om styrningen. Vår studie visar således att vårt antagande att 

resultatstyrning är välanvänt inom företag som tillämpar båda distributionsformer inte stämmer 

då denna form av styrning inte används av Vero Moda. 

 

Vår studie visar att de flesta franchisetagare sköter det ekonomiska arbetet och gör en 

uppföljning av försäljningssiffrorna för butiken. Hur intensiv eller detaljerad kontrollen på 

butiken är varierar dock. En del nöjer sig med att ha daglig telefonkontakt samt ta del av dagens 

försäljningssiffror medan andra har en mer detaljerad kontroll. För franchisetagarna är resultatet 

av stor vikt då detta avgör den vinst de kan ta del av. Detta borde förklara att de själva håller i 

                                                 
15  Med benchmarka menar vi att genomföra benchmarking 
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den ekonomiska biten. Vi anser dock att det är viktigt för franchisetagarna att ha i åtanke hur den 

styrning de tillämpar påverkar butikschefen och även de anställda i butiken.  

 

En tajt styrning är inte alltid den styrning som är mest effektiv. Utan det gäller att fokusera på att 

mäta rätt saker vilket Kaplan och Norton (1992) poängterar. Ett exempel som illustrerar en för 

tajt kontroll är den kontroll som utövades av en franchisetagare vars butik ingick i 

undersökningen. Denne franchisetagare gick enligt butikschefen dagligen in i datorn för att 

kontrollera vad som skett, vilka rabatter som gett och så vidare. Butikschefen angav att 

franchisetagaren ser allt som sker bortsett från hur personalen och butiken ser ut. En för hård 

kontroll och styrning kan få personalen att känna sig övervakade vilket kan minska deras 

motivation och därmed leda till att butiken når ett sämre resultat. Att mäta alla delar kring 

försäljningen behöver således inte vara en effektiv styrform. Överlag såg dock butikscheferna en 

trygghet i franchisetagaren och uppskattade att denne hade den övergripande kontrollen. De 

menade att kontrollen i dessa fall fungerade stimulerande och motiverande, vilket är ett gott 

betyg.  

 

På KappAhl uppger samtliga butikschefer att de är väl medvetna om uppsatta mål och vilka mått 

de utvärderas efter, vilket enligt Merchant och Van der Stede (2003) är en förutsättning för att 

resultatstyrning ska fungera effektivt. Varje vecka erhåller butikscheferna en lista med nyckeltal 

för samtliga butiker i den aktuella butikens omsättningsklass. Dessa typer av mått är exempel på 

de finansiella mått som enligt Merchant och Van der Stede vanligtvis tillämpas vid styrning av 

decentraliserade enhetschefer. Med listan har butikscheferna på de respektive butikerna möjlighet 

att jämföra sin försäljning och sitt resultat med andra någorlunda likvärdiga butiker. 

Butikscheferna anger att listorna som skickas ut stimulerar en viss tävlingsinstinkt genom att de 

inte vill vara sämre än andra butiker i omsättningsklassen. Genom att butikscheferna har 

möjlighet att ta del av denna information och jämföra sig med andra, så kallad benchmarking, 

lyckas KappAhl stimulera och motivera sina butikschefer att nå ett bättre resultat. Att tillämpa 

resultatstyrning är således något som vi ser som positivt. Även flera av butikscheferna som vi har 

intervjuat anser att resultatstyrningen är av positiv karaktär. 

 

”De (listorna) tycker jag är jättebra. Det är lite kvitto på att jaha här står vi nu. Kan visa 

personalen var vi är och vart vi ska.”  

                                   (Butikschef, KappAhl) 
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Vi anser därför att denna del av resultatstyrningen genererar ett positivt resultat för såväl kontroll 

av butikernas resultat som att styra och motivera butikscheferna att prestera ett bättre resultat. 

Under intervjuerna framkom dock en viss kritik mot uppföljningen av nyckeltalen. Där ser vi en 

förbättringsmöjlighet för KappAhl. En butikschef på företaget uttryckte sig på följande sätt: 

 

”… jag [skulle] inte kalla det kontroll. Det borde vara det men det är det inte. Av vilken 

anledning har jag ingen aning, men om jag säljer bra så är det inte många gånger som någon ringer 

och säger att jag gjorde bra eller ringer om det går dåligt och frågar vad jag gör. Så det är väldigt 

dålig feedback […] det måste finnas nån jävel som frågar varför det [resultatet] är så. ” 

 

Ett sätt att komma till rätta med ovanstående problem är att ge ökad feedback och därmed få 

butikscheferna att fundera mer kring varför resultatet blev som det blev. Är butikschefen inställd 

på att få stå till svars för sitt resultat kan denne fundera mer på olika faktorers samband med 

resultatet och därmed kanske öka sin möjlighet att påverka resultatet. Butikschefer i de butiker 

som varken går bra eller dåligt tror vi kan känna sig bortglömda och för dessa kan en tydligare 

feedback och diskussion kring resultatet medföra att de jobbar hårdare för att förbättra resultatet. 

Om ingen större återkoppling sker till dem tror vi att de lätt tappar motivationen att prestera och 

risken finns att butikschefer i butiker som varken går bra eller dåligt är medvetna om att de inte 

får någon bonus. Därmed jobbar de inte extra för denna och då behövs en annan morot för att 

driva dem i sitt dagliga arbete. Även om återkoppling i form av beröm respektive kritik inte 

behöver fungera som en belöning eller bestraffning så anser vi ändå att denna återkoppling delvis 

har denna funktion. Enligt Merchant och Van der Stede (2003) är just tydliga mål samt en 

medvetenhet om följderna av att nå målen viktiga för en effektiv resultatstyrning. De menar även 

att återkoppling måste ske snabbt för att få en tydlig koppling mellan resultat och belöning. 

Självfallet är det inte rimligt med en återkoppling till samtliga butikschefer varje vecka men 

genom att vid ett flertal tillfällen genomföra denna återkoppling måste butikscheferna alltid vara 

beredda att stå till svars och på så sätt kan de vara mer motiverade att arbeta för att öka 

försäljningen. 

 

Den benchmarking som KappAhl använder sig av där butikscheferna får information om hur de 

ligger till resultatmässigt i förhållande till övriga butiker i omsättningsklassen ser vi som 

grundläggande för den styrning som företaget utövar. Linda Hamberg som är försäljningschef 

anger att den största styrkan i styrningen är just benchmarking då den underlättar för KappAhl 
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centralt. Dessutom fungerar benchmarking motiverande för butikscheferna och stimulerar dem 

genom att framkalla ett tävlingsmoment som gör att de vill driva butiken bättre.  

 

”Att vi inte behöver slösa tid på att uppfinna hjulet flera gånger. Det blir ju stordrift. Det räcker 

med att uppfinna en gång och då sparar vi 269 gånger tiden. Hela det är bygger på att fånga upp de 

bästa tolkningarna och idéerna […] Det är helt otroligt hur snabbt man kan få effektivitet på 

många ställen” 

                    (Linda Hamberg, Försäljningschef, KappAhl) 

  

Benchmarking är en styrform som uppfattas som positiv av butikscheferna och vi anser att det är 

en effektiv och lämplig styrform för både KappAhl och Vero Moda att använda sig av.   

 

5.1.2 Beteendestyrning 

KappAhl har genom sin resultatstyrning även infört en form av beteendestyrning, som Merchant 

och Van der Stede (2003) kallar för beteendemässigt hinder. De listor butikscheferna varje vecka 

tar del av för att följa sin försäljning samt ”benchmarka” mot andra butiker ger endast 

information om butikerna i deras egen omsättningsklass. Anledningen till att de inte får ta del av 

samtliga butikers resultat är för att inte skaffa sig en helhetsbild över företagets lönsamhet. 

KappAhl förhindrar således de anställda att agera på ett sätt som kan skada företaget genom att 

dessa listor hamnar i händerna på fel person. Sedan KappAhl blev börsnoterat anger Linda 

Hamberg, försäljningschef på KappAhl, att denna typ av information är känsligare än tidigare. 

 

På Vero Moda däremot erhåller butikscheferna försäljningsinformation från samtliga butiker i 

kedjan. Vero Moda har således inte valt att införa något beteendemässigt hinder genom att begränsa 

tillgången till listorna. Samtliga butiker får ta del av all försäljningsinformation, vilken presenteras 

i absoluta tal samt i form av en indexering gentemot föregående år.  

 

Vero Moda har tillämpat en annan form av beteendestyrning i form av mystery shoppers som 

besöker butiken för att kunna rapportera hur butiken ser ut samt hur personalen uppför sig. 

Detta är något som vi ser som ett bra initiativ från Vero Moda för att kontrollera att butikerna i 

kedjan håller en god standard. Enligt Van der Wiele et al (2005) är mystery shoppping en kontroll 

som är särskilt viktig på konkurrensutsatta marknader då servicekvaliteten är avgörande och 

därför bör vara i fokus. I enlighet med rekommendationen från Van der Wiele et al (2005) är 
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butikschefer på Vero Moda medvetna om att mystery shoppers kan träda in i butiken varpå det är 

mindre risk att de känner sig kontrollerade. Vi anser således att det är bra att Vero Moda även 

tillämpar denna form av kontroll av butikerna. Detta ger kedjan en möjlighet att kontrollera att 

franchisetagarna driver butikerna i enlighet med önskan från huvudkontoret. Genom mystery 

shopping kan Bestseller således försäkra sig om att varumärket presenteras på önskat sätt. 

Mystery shopping är något vi anser att även KappAhl med fördel kan tillämpa. 

 

5.1.3 Styrning med belöningssystem 

För att belöningssystem ska fungera måste belöningen enligt Porter och Lawler (1968) värderas 

som positiv. Detta är något som Linda Hamberg, försäljningschef på KappAhl, menar att de är 

medvetna om, men att det är svårt att tillgodose allas önskemål. KappAhl är således medvetna 

om att individer, som Merchant och Van der Stede (2003) belyser, motiveras av olika saker. Linda 

Hamberg poängterar att alla inte ”går igång på” de olika tävlingar som anordnas och att 

belöningar i form av tävlingar därför inte fungerar hundraprocentigt, men att tillräckligt många 

attraheras av konceptet för att det ska ge effekt. Majoriteten av de butikschefer vi intervjuat på 

KappAhl menar dock att de ser dessa belöningar som motiverade och är mycket positiva då de 

berättar om bland annat utbildningar de fått åka på. Det är således tydligt att dessa icke-monetära 

belöningar har ett positivt värde för många av butikscheferna, trots att de inte spontant 

klassificerade dessa som belöningar. 

 

En intressant aspekt kring belöningssystemen som framkom vid intervjuerna är att på KappAhl 

var försäljningschefen och koncerncontrollern på huvudkontoret tydliga med att påpeka att de 

har icke-monetära belöningar men vår studie visar att butikscheferna inte själva i särskilt stor 

utsträckning reflekterat över detta. Samma motsägelse, fast omvänt, hittar vi hos Vero Moda där 

butikscheferna uppger att det finns icke-monetära belöningar trots att Bo Jonsson, Sverigechef 

på Bestseller, uppger att de inte har någon form av icke-monetära belöningar.  

 

Butikscheferna på KappAhl angav dock att tävlingar och utbildningar fungerar motiverande då 

vi specifikt frågade om hur de uppfattar dessa evenemang, detta kan vara ett tecken på att 

KappAhl inte tydligt förmedlat avsikten med tävlingar och utbildningar om nu avsikten, eller en 

del av den, är att dessa ska uppfattas som belöningar för butikscheferna. Dessa belöningar 

fungerar ändå som det är avsett eftersom butikscheferna uppfattar dessa som positiva, men att 

det kanske finns utrymme för att göra en tydligare koppling mellan prestation och dessa 
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belöningar. Här avser vi främst utbildning, givetvis ska inte de som presterar ett sämre resultat 

helt utestängas från utbildning och vidareutveckling eftersom detta kan bilda en ond cirkel. Vi 

anser dock att utbildning i större grad kan användas som belöning genom att premiera de 

butikschefer som presterar ett gott resultat och vill utvecklas inom företaget. Tävlingarna har 

redan en tydlig koppling mellan resultat och belöning. Butikscheferna poängterade dock att det 

var svårt att få rättvisa i tävlingarna och att det var viktigt att även andra och tredjeplatsen 

belönades på något sätt. Att KappAhl ibland baserar sina tävlingar på antal sålda plagg och 

ibland på procentuell ökning gentemot förra året visat att det finns en medvetenhet om att 

tävlingarna kan uppfattas som orättvisa. Att göra tävlingarna helt rättvisa är svårt men att variera 

vad butikerna utvärderas mot är ett bra sätt att komma åt problemet.  

 

På Vero Moda är det i de butiker som vi studerat, som drivs via franchising, franchisetagaren som 

ansvarar för belöningssystemet. Intressant här är, som vi nämnde ovan, att trots att Bo Jonsson 

på Bestsellers huvudkontor anger att de inte har några icke-monetära belöningar, så anger flera 

intervjuade butikschefer att Vero Moda centralt anordnar säljtävlingar, vilket av dem uppfattas 

som en belöning. Säljtävlingarnas syfte är istället enligt Bestsellers Sverigechef att locka in mer 

kunder i butiken, syftet med säljtävlingarna är således detsamma som med marknadsföringen. 

 

”HK har tävlingar till exempel jeanstävlingar, då är det försäljning jämfört med förra året. Då kan 

man få kläder eller biobiljetter, inga stora saker men små saker hjälper också till.”           

                                                                                                   (Butikschef, Vero Moda) 

 

Eftersom att dessa tävlingar, utan att det är ett uttalat syfte från Vero Modas sida, har en 

motiverande effekt anser vi att detta är något som Vero Moda kan dra nytta av i framtiden. 

Tävlingarna kan exempelvis utformas utifrån tanken att de ska locka in fler kunder i butiken 

samtidigt som de fungerar motiverande för personalen. Vero Moda skulle kunna dra fördel av 

detta i och med att mer motiverad personal kan inverka positivt på försäljningen. 

 

Ytterligare krav som Merchant och Van der Stede (2003) tar upp när det gäller belöningar är att 

de ska vara av betydande storlek, att de ska vara lätta att förstå samt att de ska delas ut i 

anslutning till prestationen. Det är något som uppfylls på KappAhl genom att de monetära 

belöningarna är tydligt kopplade till resultat, vilket butikschefen har bra koll på. Enligt vår studie 

fungerar bonusen motiverande för butikscheferna på KappAhl. Vissa menar dock att de krav 

som ställs för att få bonus är höga och att målen ibland är orättvisa i och med att budget skruvas 
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upp för varje år varpå det är svårare att överträffa budget och därigenom få bonus. En 

butikschef uttrycker precis det Porter och Lawler (1968) belyser, nämligen att målen måste vara 

nåbara med ansträngning. 

 

”Jag tror nog att ett sånt här bonussystem är rätt men det ska vara satt så det går att nå det annars 

är det inte motiverande, om målen är för höga så att man bara med tur kan ta det. Men kan man 

ta det med arbete så är det jäkligt motiverande.”  

                   (Butikschef, KappAhl) 

 

5.2 Ansvarsområden och möjlighet att påverka 

Vi har valt att samla dessa två områden då vi ser ett starkt samband mellan ansvarsområde och 

möjlighet att påverka resultatet. Genom begränsat ansvar har butikschefer även en mindre 

möjlighet att påverka och vise versa.  

 

Den största skillnad avseende ansvar mellan butikscheferna på KappAhl och Vero Moda är att 

KappAhls butikschefer främst har resultatansvar medan det på Vero Moda är franchisetagaren 

som i de flesta fall behåller det ansvaret. På Vero Moda fokuserar istället butikscheferna främst på 

personalens välbefinnande och ansvarar för det dagliga arbetet i butiken. Ytterligare en skillnad 

mellan KappAhl och Vero Moda är att de flesta butikschefer på Vero Moda även ansvarar för 

varuinköp. På KappAhl görs alla inköp centralt och butikerna blir tilldelade varor. Butikscheferna 

på KappAhl har inget ansvar för vilka kläder som köps in och kan således inte påverka resultatet 

genom att köpa in ”rätt” kollektion.  

 

Ovanstående skillnader i butikschefernas ansvarsområden har direkt koppling till den möjlighet 

butikschefen har att påverka resultatet. Medan majoriteten av KappAhls butikschefer anser att de 

endast har en liten möjlighet att påverka resultatet ser Vero Modas butikschefer att deras 

påverkan är stor eller till och med jättestor. Den avgörande faktorn tycks ligga i inköpsansvaret 

som de flesta av Vero Modas butikschefer har.  

 

”Det är nog ganska stor påverkan faktiskt, dels med inköpen att jag beställer in rätt 

varor och får personalen att vilja genom att peppa dom.”  

                                           (Butikschef, Vero Moda) 
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De butikschefer på Vero Moda som inte hade ett inköpsansvar ansåg att de hade mindre 

möjlighet att påverka än de som ansvarade för inköp i sin butik. KappAhls butikschefer ser sin 

begränsning i påverkan i såväl budget som varutilldelning.  

 

”Det kan skifta lite men egentligen har man inte så stor påverkan för det är uträknat  

hur mycket varor vi ska ha och då får vi den mängden” 

                                                                                     (Butikschef, KappAhl) 

 

Gemensamt för KappAhl och Vero Moda är dock att butikscheferna anser att de har en stor 

påverkningsgrad när kunden väl kommit in i butiken. Genom ordning och reda i butiken och en 

god stämning bland personalen anser de att de kan påverka försäljningen. Butikscheferna på Vero 

Moda har dock större möjlighet att påverka kundtillströmningen genom att de till skillnad från 

KappAhls butikschefer kan marknadsföra sig lokalt. Även om en av butikscheferna på Vero 

Moda anger att det är en ganska trög process så har de möjlighet att själva göra lokala kampanjer i 

bland annat radio, varpå de kan locka in kunderna i butiken. För KappAhls del genomförs istället 

all marknadsföring centralt och därmed har inte butikscheferna på KappAhl denna 

påverkningsmöjlighet. 

 

Att få förtroende genom ansvar är något som Herzberg (1999) ser som en motivationsfaktor. 

Genom ansvar, som är en form av erkännande av kunskap och förtroende från ledningen kan 

individen bli medveten om att ledningen uppskattar dennes prestation och på så sätt kan 

individen uppfylla sitt aktningsbehov; behov av respekt från sig själv och andra (Maslow, 1987). 

Genom att ges ansvar kan butikschefen även få en positiv attityd gentemot företaget genom en 

ökad tillfredsställelse i sitt arbete.  

 

 

MOTIVATIONSFAKTORER 

      Behov av 
självförverkligande  

Aktningsbehov 

Figur 16. Del av egen figur ”motivationens uppbyggnad mot 
tillfredsställdhet” 
Källa: Egen figur, original s. 32 
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Figur 17. Påverkans effekt på ansträngning 
                Källa: Del av Porter & Lawlers modell (1968:38) 

Såväl butikschefer på KappAhl som på Vero Moda känner att de har ansvar för butiken även om 

deras ansvar skiljer sig något åt. Ansvar för butikens dagliga drift är dock densamma för 

butikschefer hos båda företagen. Bortsett från en butikschef på Vero Moda som hade ett mycket 

begränsat ansvar, ges butikscheferna inom båda företagen ett ansvar för driften av butiken som 

bör stimulera en del av deras behov av självförverkligande och därmed ge butikscheferna en 

känsla av betydelse och påverka deras motivation i arbetet på ett positivt sätt.  

 

Huruvida butikscheferna kan påverka resultatet kan i sin tur påverka de ansträngningar16 de gör 

för att nå butikens uppsatta mål. Detta samband beror på att motivationen att prestera minskar 

om det finns en känsla av att en ansträngning har föga betydelse. Detta samband belyser Porter 

och Lawler (1968) i sin modell över relationen mellan attityder till och prestation på arbetet. 

Sambandet framgår av figur 15 nedan, vilken är en del av figur 10 som presenterades i 

referensramen. Porter och Lawler menar att individers motivation till ansträngning minskar om 

de inte anser att det finns en god sannolikhet att deras ansträngningar medför att de når målet 

och får ta del av en belöning. Genom tidigare erfarenheter blir således individen varse om sin 

egen ansträngnings betydelse för resultatet.  Porter och Lawlers modell ämnar beskriva 

sambandet mellan ansträngning, prestation och tillfredsställelse för att förklara en individs attityd 

gentemot arbetet och dess prestationer på arbetet. Genom endast en liten påverkan på resultatet 

finns risken att full arbetstillfredsställelse uteblir för att individen redan i första steget minskar sin 

ansträngning att prestera då denne inte ser det värdefullt att lägga ner extra arbete, då 

påverkningsmöjligheten är liten. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 vilka kan likställas med motivation då ansträngningen beror på individens motivation att anstränga sig. 

Belöningens 
värde 

Uppfattad ansträngning � 
sannolikhet för belöning 

  Ansträngning                             
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Eftersom butikscheferna på Vero Moda anger att de har mer påverkan på resultatet genom att de 

har inköpsansvar, eller åtminstone är med och påverkar inköp i samråd med franchisetagaren, bör 

de även, i de fall övriga förutsättningar är lika, i större utsträckning än butikscheferna på KappAhl 

drivas i sin ansträngning att nå det uppsatta målet. Ansträngningen som läggs ner är dock 

resultatet av såväl förväntan att nå belöning samt belöningens värde. Enligt Porter och Lawler 

(1968) har dessa två faktorer en multiplikatoreffekt vilket innebär att individen måste se ett värde 

i belöningen samt sen sannolikhet att ansträngningen ska ge en belöning för att anstränga sig att 

nå denna. I nästa kapitel kommer vi att belysa skillnader i belöningar, och dess värde, varpå en 

bild av butikschefens ansträngning i de respektive distributionskanalerna kan ges. 

 

5.3 Lön och andra ersättningar 

 

”Jag har den lön jag har och den motiverar inte mig att göra något ytterligare arbete. 1000 kronor 

till gör mig inte mer motiverad. Det är inte det primära för mig.”  

                             (Butikschef, KappAhl) 

 

Lönen för majoriteten av butikcheferna är i grunden en fast månadslön. Vissa butikschefer på 

Vero Moda har dock en timlön med ansvarstillägg. Lönen ses inte som en motivationsfaktor för 

butikscheferna utan de menar snarare att lönen ska vara rimlig och ska reflektera ansvaret det 

innebär att vara butikschef. Lönen fungerar alltså inte som en motivationsfaktor för 

butikscheferna i någon av distributionskanalerna utan är snarare ett grundläggande krav för att de 

ska utföra arbetet. Lönen kan således i enlighet med Herzbergs (1999) teori kategoriseras som en 

hygienfaktor. Lönen är inte en del av de faktorer som bygger upp motivationen utan är snarare en 

grundläggande faktor för att det inte ska finnas missnöje. Detta illustreras med en del av vår figur 

som vi presenterat i referensramen; motivationens uppbyggnad mot tillfredsställdhet. 

 
Figur 18. Del i motivationens uppbyggnad mot tillfredsställdhet 

                                 Källa: Del av egen figur, s. 32 
 

Trygghetsbehov 

HYGIENFAKTORER 

Behov av tillhörighet    
         och kärlek 
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Lönen tillfredsställer individens trygghetsbehov som är ett mer grundläggande behov än 

självförverkligande. Individen måste således ha den trygghet som lönen ger för att besvära sig 

med att lägga möda på att prestera ett gott resultat och på så sätt kunna uppfylla företagets mål 

såväl som sina egna högre behov; behov av självförverkligande. Lönen utgör således en viktig 

funktion för att butikscheferna ska utföra sitt arbete och trivas, men lönen i sig är ingen faktor 

som motiverar butikscheferna. Hade lönen varit lägre kunde det istället finnas en risk att 

butikscheferna väljer att inte stanna kvar i organisationen, eller väljer att inte lägga lika mycket 

möda i arbetsutförandet. 

 

Monetära och icke-monetära belöningar, till skillnad från lön, fungerar enligt butikscheferna som 

en motivationsfaktor. Herzberg (1999) menar att belöningar är en faktor som fungerar 

motiverande. Medan lön är en trygghetsfaktor ger belöningar bevis på en god prestation vilket vi 

menar uppfyller individens behov av självförverkligande; individens vilja att utnyttja den potential 

hon har (Maslow, 1987). Belöningen är alltså ett kvitto på att individens prestation är god. Även 

för måluppfyllelse fungerar bonusen som ett kvitto på att butikschefen lyckats. Genom att nå 

företagets uppsatta mål och erhålla bonus kan individen känna en tillfredsställelse genom att ha 

mättat behovet av självförverkligande något. Denna koppling ser vi då vi i begreppet 

självförverkligande även har valt att lägga in måluppfyllelse som enligt Locke et al (1981) är en 

viktig motivationsfaktor. Att mål leder till tillfredsställelse kräver dock att individens och 

organisationens mål är detsamma.  Belöningen är ett erkännande från ledningen på att 

prestationen är god och kan då även fungera motiverande genom att ge individen respekt från 

omgivningen, vilket vi utifrån vår modell ser som en del av aktningsbehovet. Oavsett individens 

mål, och dess samstämmighet med organisationens, bör således belöningen fungera som en 

motivationsfaktor, vilken kan stimulera individen till ett fortsatt gott arbete. 

 

 

MOTIVATIONSFAKTORER 

      Behov av 
självförverkligande  

Aktningsbehov 

Figur 19. Del av egen figur ”motivationens uppbyggnad mot tillfredsställdhet” 
                 Källa: Egen figur, original s. 32 
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Figur 20. Påverkans effekt på ansträngning                     
                Källa: Del av Porter & Lawlers modell 

Även om majoriteten av butikscheferna angav att belöningar fungerade motiverande ansåg vissa 

att belöningar inte fungerade motiverande. De butikschefer på Vero Moda som anger att de inte 

har någon möjlighet att erhålla monetära belöningar utöver lönen önskar att utrymme för detta 

fanns och en butikschef angav att detta var något hon skulle ta upp med franchisetagaren. Endast 

en butikschef på Vero Moda ansåg att det fanns andra bra sätt att motivera henne än genom 

belöningar. Hon menade att ett bra sätt att motivera henne var genom att ge beröm för väl utfört 

arbete.  

 

Intressant att belysa är dock att de butikschefer på KappAhl som motiveras av det 

belöningssystem som idag tillämpades var de som någon gång erhållit bonus medan de som inte 

fått bonus inte heller såg denna som motiverande. De butikschefer som inte erhållit någon bonus 

tidigare år angav att de inte förväntade sig att nå bonus och därmed fungerar denna inte heller 

motiverande. Detta är något som illustreras av Porter och Lawlers (1968) modell om sambandet 

mellan attityder till och prestationer på arbetet. Modellen illustrerar hur ansträngningen påverkas 

av belöningens värde och sannolikheten för att ansträngningen ska leda till en belöning. Porter 

och Lawler menar att sambandet mellan de två delarna; belöningens värde och sannolikheten att 

få den, utgörs av en multiplikatoreffekt. Detta innebär att butikschefer som inte har någon 

förväntan att erhålla bonus inte heller anser att denna fungerar motiverande. 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då ansträngningen att nå det uppsatta målet beror på en multiplikatoreffekt, mellan belöningens 

värde samt sannolikheten att ansträngningen leder till en belöning, är belöningens påverkan på 

ansträngningen skild mellan olika butikschefer. Trots att samtliga chefer ser ett värde i en extra 

månadslön varje halvår och skulle uppskatta att erhålla denna, medför belöningen endast en ökad 

Belöningens 
värde 

Uppfattad ansträngning � 
sannolikhet för belöning 

  Ansträngning                             
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motivationseffekt och ansträngning hos de butikschefer som uppfattar att de har möjlighet att nå 

målet och då erhålla bonus. Multiplikatoreffekten medför att butikschefer som inte ser någon 

möjlighet att erhålla bonus inte anstränger sig eftersom bonusens värde är utan effekt då 

butikschefen inte ser att det finns någon möjlighet att få ta del av den. 

 

Det är viktigt för ledningen att ha ett så effektivt belöningssystem som möjligt och ett led i att 

skapa detta kan vara att sätta rimliga mål som medför att samtliga butikschefer får en känsla av att 

det finns en möjlighet att nå målen vid en extra ansträngning. Självfallet ska det inte vara för 

enkelt att nå målen då detta inte torde vara ekonomiskt lönsamt. Huvudargumentet i 

målsättningsteorin är enligt Locke (1968) just att svårare mål bidrar till högre prestationer om 

individerna är engagerade i sin uppgift, men samtidigt krävs att målen inte är orimligt höga. För 

höga mål medför en känsla av att målet inte kan nås och därmed är en ökad ansträngning inte 

värd mödan (Merchant & Van der Stede, 2003). Flera av butikscheferna på KappAhl poängterade 

vikten av realistiska mål för att dessa ska bidra till en ökad motivation.  

 

”Jag tror nog att ett sånt här bonussystem är rätt men det ska vara satt så det går att nå det annars 

är det inte motiverande, om målen är för höga så att man bara med tur kan ta det. Men kan man 

ta det med arbete så är det jäkligt motiverande.”  

               (Butikschef, KappAhl) 

 

De som aldrig nått målet anstränger sig troligtvis inte lika hårt för att nå målet som en butikschef 

som nått målet en gång och fått ”smaka på” att få en bonus. Som Porter och Lawler (1968) 

belyser i sin teori, om relationen mellan attityder till och prestationer på arbetet, vill individer 

som fått belöningar, vilka tillfredsställt ett högre behov, få mer av dessa belöningar och därmed 

arbetar de hårdare för att åter nå dem. På så sätt bidrar rimligt satta mål till en god cirkel där 

rimliga mål genererar en ökad motivation att prestera och därigenom nå ett högre resultat. 

 

En risk med ett bonussystem som höjs för varje år är att det blir svårare att nå målet flera år i 

rad, varpå butikschefer, om de har en butik med kapacitet att gå bra, kanske inte gör sitt yttersta 

för att butiken ska uppnå bästa resultat utan istället låter det ”rulla på” för att hålla nere framtida 

budget. Att överstiga budget med ”flera meter” första året skulle medföra att kommande års 

bonus med stor sannolikhet skulle utebli. Mer rimliga budgetar kan vara ett sätt att komma åt 

denna problematik. Att lyckas med att sätta rimlig budget är en svår uppgift, och speciellt vid 

nyöppnande av butiker måste detta ske genom viss trial and error. Dock anser vi att det är viktigt 
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att vara uppmärksam på när en butik når en platå och inte längre kan öka lika mycket varje år 

och ta hänsyn till detta i budgetarbetet. 

 

För att få en positiv effekt av målsättningen poängterar Rolls och Eysenck (2000) att individer 

bör få löpande feedback under arbetets gång samt att belöning ges för uppnådda mål. I båda 

studerade distributionskanaler har löpande feedback givits genom att samtliga butiker tar del av 

information om försäljningsläget och således har god kännedom om hur de ligger till 

resultatmässigt. I KappAhls fall delas belöningar ut till samtliga butikschefer som uppnår målen. 

Vissa av Vero Modas butikschefer har ej möjlighet att få belöningar och i dessa fall fungerar inte 

denna form av styrning. Eftersom de butikschefer som får belöning lägger ett positivt värde i 

belöningen kan ett mer effektivt belöningssystem med rimliga mål leda till att de flesta 

butikchefer anstränger sig ytterligare för att nå målen då de ser en möjlighet att erhålla den 

önskvärde belöningen. Därigenom kan ett ökat resultat hos samtliga butiker medföra en ökad 

lönsamhet i koncernen. Merchant och Van der Stede (2003) menar att belöningar ska värderas 

som positivt av de anställda, vara av betydande storlek, lätta att förstå och delas ut i anslutning 

till prestationen. De flesta av dessa krav uppfylls av KappAhls belöningssystem men några 

butikschefer ansåg dock att bonusen istället för att delar ut en gång i halvåret borde delas ut varje 

månad. I det nuvarande systemet går det lång tid mellan belöning och prestation. Det kan vara 

svårt att motivera sig under en längre period och ett system där butikscheferna utvärderas varje 

månad skulle kanske göra att butikscheferna orkar ”ladda om” och satsa på nytt, speciellt om de 

haft en dålig månad.  

 

Skillnaden mellan belöningssystemen i de olika distributionsformerna utgörs främst av 

möjligheten att uppnå samstämmighet hos samtliga butiker. Då de studerade butikerna på Vero 

Moda drivs via franchising kräver inte huvudkontoret att franchisetagarna belönar sina anställda 

för uppnått resultat. Anledningen till detta kan vara att huvudkontoret inte vill inkräkta på 

franchisetagarens område och därmed deras frihet, detta är något som en kedja med centralt 

styrda butiker inte behöver ta hänsyn till. Butikskedjor med direkt distribution genom centralt 

styrda butiker har lättare att införa ett enhetligt belöningssystem och kan därmed påverka 

butikernas prestationer genom att motivera butikscheferna. Även om franchisetagarna kan uppnå 

samma motivation genom belöningssystem är detta inget som huvudkontoret idag har något 

inflytande över. 
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5.4 Motivation 

Då butikscheferna på KappAhl och Vero Moda beskrev hur de ser på motivation framgick att 

det inte förekommer någon större skillnad mellan butikscheferna i centralt styrda butiker och de 

som drivs genom franchising. Inom båda distributionsformer var de motiverande faktorerna 

desamma. De faktorer som oftast angavs var ”att se resultat”, ”att ha tydliga mål” och ”att trivas 

på jobbet”. Trivsel är dock inte någonting som vi primärt ser som en motivationsfaktor utan 

anser, i enlighet med Herzberg (1999), att trivsel kategoriseras som en hygienfaktor. Detta 

innebär enligt Herzberg att trivsel på arbetsplatsen är något som krävs för att som individ inte 

vara missnöjd med sitt arbete. Bakka et al (2006) anger dock att även hygienfaktorer kan ha en 

motiverande effekt varpå vi bör utgå från att så även kan vara fallet för butikscheferna inom de 

respektive distributionskanalerna. 

 

En motivationsfaktor för flera av Vero Modas butikschefer, i högre grad än hos KappAhl, 

uppges vara tävlingar. En anledning till detta tror vi är att butikscheferna på KappAhl i större 

utsträckning erhåller eller har möjlighet att erhålla belöningar utöver lön och på så sätt inte har 

samma behov av tävlingar. På Vero Moda kan istället tävlingen bli ett sätt att nå belöningar. 

Denna slutsats finner vi stöd för i Maslows (1987) tankar kring motivation. Maslow menar 

nämligen att det är viktigt att inte enbart fokusera på individens första önskan, utan att gå ett steg 

längre för att se vari denna önskan grundas. Drivkraften hos butikscheferna på Vero Moda kan 

således vara att erhålla belöningar, precis som hos butikscheferna på KappAhl, men då denna 

möjlighet inte finns tar sig istället denna önskan uttryck genom tävlingen som i sin tur kan leda till 

en belöning. Belöningen kan fortfarande vara drivkraften trots att det inte finns ett uttalat 

belöningssystem och butikschefen finner istället drivkraften, belöningen, genom en annan kanal. 

Monetära belöningar i form av bonus är något som även Herzberg (1999) definierar som en 

motivationsfaktor. Butikschefernas fokus på belöningar som motivationsfaktor stämmer således 

med den teoretiska synen på belöningar.  

  

Om vi ser till hur motiverade butikscheferna i de studerade distributionskanalerna är så kan vi 

inte uttyda någon tydlig skillnad mellan KappAhl och Vero Moda. Samtliga intervjuade 

butikschefer anger att de är motiverade och på en graderad skala anger fem av nio intervjuade 

butikschefer på Vero Moda att de är mycket motiverade. På KappAhl är förhållandet ungefär 

detsamma där sex av elva butikschefer anger att de är mycket motiverade. Vi anser inte att denna 

skillnad gör att vi kan uttala oss om ifall motivationen skiljer sig åt mellan butikscheferna i de 
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olika distributionskanalerna.  För att kunna dra tydliga slutsatser om detta anser vi att fler 

intervjuer skulle behövas.  

 

Trots tydliga skillnader avseende ansvar och styrning samt ekonomiska belöningar framstår det 

som om butikscheferna i de två studerade distributionskanalerna är lika motiverade.  De största 

skillnaderna i ansvar består av att butikscheferna på KappAhl har resultatansvar medan de flesta 

butikschefer på Vero Moda har ansvar för försäljning och inköp, dock i flera fall delat med 

franchisetagaren. Inköp ger Vero Modas butikschefer en känsla av att de har stor påverkan på 

resultatet då kläderna är en viktig faktor för lönsamheten. På KappAhl framgår att 

butikscheferna känner att de har mindre möjlighet att påverka resultatet även om de genom 

ordning i butiken och ett gott bemötande av kunderna kan påverka försäljningen. Trots att 

KappAhls butikschefer har ett större ansvar än butikschefer på Vero Moda, som inte ansvarar 

för resultatet, känner Vero Modas butikschefer att de har en större påverkan på resultatet.  

 

Att KappAhls butikschefer har möjlighet att erhålla ekonomiska ersättningar för uppnådda mål 

anser de är motiverande men vi kan inte se någon skillnad i motivation mellan dem och de 

butikschefer på Vero Moda som har möjlighet att erhålla bonus. Ingen tydlig skillnad kan heller 

utläsas mellan butikschefer på Vero Moda som får respektive inte får bonus. Som vi nämnt 

tidigare var det dock främst de butikschefer som erhållit bonus som ansåg att den fungerade 

motiverande. Vissa butikschefer på Vero Moda som inte har möjlighet att få bonus anser ändå att 

en bonus skulle fungera motiverande, att bonus är en bra morot. Intressant är hur stor påverkan 

ekonomiska belöningar har på motivationen. Det förefaller inte vara så att butikschefer på 

KappAhl som fått bonus är mer motiverande än de som inte fått bonus. Inte heller förefaller det 

som att de butikschefer som förväntar sig nå bonus är mer motiverade än de som inte förväntar 

sig att nå bonus. Andra faktorer kan således väga upp för avsaknaden av bonus och därmed ligger 

motivationen på en hög nivå. Den enda skillnad vi kan visa på mellan dessa är således att de som 

får bonus ser den som motiverande medan de som inte fått bonus anger att denna inte fungerar 

motiverande. En orsak till att det är svårt att utläsa ett samband mellan förväntad bonus och 

motivation kan även det bero på att majoriteten av butikscheferna på såväl KappAhl som Vero 

Moda anger att de är mycket motiverade.  

 

Bland Vero Modas butikschefer framgår att de butikschefer som inte har möjlighet att få 

ekonomiska belöningar, eller endast har denna möjlighet vissa månader, är något mindre 

motiverade då de själva graderar sin motivation. Vi kan dock inte säga att orsak-verkan 
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sambandet är belöning-motivation då flera andra faktorer kan spela in. Den butikschef på Vero 

Moda som graderar sin motivation lägst, genom en trea på skalan, har inte möjlighet att få bonus. 

Hon anger dock att de faktorer som främst motiverar henne är bra varor, resultat och samarbete 

men hon anger även att det finns dåligt med uppsatta mål för henne att sträva efter och att hon 

därför sätter upp sina egna mål. Detta kan innebära att det snarare kan vara bristen på tydliga mål 

som drar ner hennes motivation än avsaknaden av ekonomiska belöningar utöver lön. Tydliga 

mål skulle kanske kunna medföra att denna butikschefs motivation ökade. Tydliga mål är just 

något som Rolls och Eysench (2000) lyfter fram som en viktig faktor för att prestera resultat. 

Vilken faktor som är avgörande är dock svårt att säga. Tydligt framstår dock att de butikschefer 

på Vero Moda som endast har möjlighet att få bonus vissa månader, alltid lyckats nå målen då 

bonus delats ut, men i övrigt angett att de missat målen vissa månader. En butikschef uttryckte 

tydligt att: 

 

”[...] den gång vi fick bonus så uppnådde vi målen”. 

                                             (Butikschef, Vero Moda) 

 

Att ge butikscheferna möjligheten att få bonus för ett gott resultat framstår således som om det 

kan öka prestationen, men det framstår dock inte tydligt att denna åtgärd i sig har en direkt 

koppling till motivationen. Detta kan bero på att fler variabler än belöning ligger till grund för 

motivation och tillfredsställelse. Enligt Porter och Lawler (1968) påverkas ansträngningen i första 

hand av belöningens värde samt sannolikheten att få belöningen. Ansträngningen påverkas även 

av personlighet och förmågor och arbetsuppfattning såväl som belöningens storlek i relation till 

förväntad belöning. Arbetsuppfattning samt personlighet och förmågor utgör tillsammans med 

ansträngningen grunden för prestation. Om uppnådd prestationen sedan leder till en bonus eller 

inte menar Porter och Lawler i sin tur påverkar individens uppfattning om sannolikheten att få 

bonus. Därigenom har alltså även personlighet och förmåga samt arbetsuppfattning en avgörande 

roll för motivationens storlek, som i figuren benämns ansträngning. 
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I vilken grad butikscheferna tror sig kunna uppnå mål och erhålla bonus går inte att koppla till 

skillnader i motivation eftersom butikscheferna tycks vara lika motiverade. Då vi inte haft 

möjlighet att studera personlighet och förmågor kan vi inte avgöra om den faktorn är den som 

skiljer butikscheferna åt i de två distributionskanalerna.  

 

Andra skillnader mellan de två distributionskanalerna är att KappAhl som har centralt ägda 

butiker från huvudkontoret sätter upp tydliga mål för samtliga butiker, medan Vero Modas 

butiker, som drivs via franchising, har olika tydliga mål i butikerna. Enligt Locke et al (1981) 

fungerar målsättning motiverande, vilket flera butikschefer på såväl KappAhl som Vero Moda 

instämmer i. Locke et al poängterar även att det är viktigt att målen är tydligt specificerade. De 

menar att tydliga mål har en större effekt på motivation och resultat än vagare mål som till 

exempel att individen ska ”göra sitt bästa”. Rolls och Eysenck (2000) menar att det är viktigt med 

löpande feedback under arbetets gång och att ge belöningar för uppnådda mål, vilket även Porter 

och Lawler (1968) poängterar som väsentligt för motivation. Samtliga butikschefer på KappAhl 

har möjlighet att få bonus, i form av en extra månadslön, då de uppnår sina mål. De uppfyller 

således en av de viktiga aspekterna för målsättning enligt Rolls och Eysencks (2000) 

målsättningsteori. Däremot har det framkommit att återkopplingen kan förbättras. Vi bör påpeka 

att både Vero Moda och KappAhl har en tydlig skriftlig återkoppling genom de resultatlistor som 

skickas ut till butikscheferna där de, vecka för vecka, ser sitt resultat och sin försäljning och kan 

 

Belöningens 
värde 

Uppfattad ansträngning � 
sannolikhet för belöning 

 Ansträngning                             Prestation                     Belöning                         Tillfreds- 
                                                                                                                               ställelse 

Arbets-
uppfattning 

Personlighet 
och förmågor 

Förväntad      
belöning 

Figur 21. Relationen mellan attityder och prestation på arbete 
                Källa: Porter & Lawler (1968:17) 
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jämföra denna med andra butiker. Det som anses vara bristfälligt är istället den personliga 

återkopplingen där butikschefen ifrågasätts vid dåliga resultat eller beröms vid goda resultat.  

 

Som vi tidigare nämnt riktade en butikschef på KappAhl skarp kritik mot bristen på återkoppling 

gällande listorna eftersom ingen frågar varför det går bra eller dåligt. Genom en bättre personlig 

återkoppling kan det finnas en möjlighet för KappAhl att öka engagemang och motivation att 

prestera. För Vero Moda å andra sidan torde samtliga butiker kunna öka sin motivation att 

prestera och därigenom sitt resultat genom tydliga mål i samliga butiker. Majoriteten av Vero 

Modas butikschefer anger att mål samt att nå resultat är motiverande, därmed kan båda 

butikskedjorna ge butikscheferna tydliga mål att arbeta efter för att öka deras motivation. En 

butikschef på Vero Moda har tidigare arbetat för en butik där hon inte fick någon positiv 

feedback och menar att detta gjorde att arbetet blev mindre roligt då beröm bidrar till 

arbetsglädje. Enligt teorier inom området, från bland andra Porter och Lawler (1968) samt Rolls 

och Eysenck, bör franchisetagarna på Vero Moda även ge sina butikschefer belöningar för 

uppnådda mål. Som vi nämnde ovan finner vi i vår studie dock inga bevis för att de butikschefer 

som erhåller bonus är mer motiverade än de som inte har möjlighet till bonus. Locke et al (1981) 

framhåller dock att målet för individen kan vara såväl handlingen i sig som själva slutförandet av 

handlingen. Butikscheferna i de båda studerade distributionskanalerna belyser vikten av 

arbetsglädje och att ha kundkontakt. Då detta är faktorer som motiverar individen och är viktigt 

för henne i sitt arbete kan ett mål således vara just detta. Att få driva butiken kan i sig vara ett 

mål. 
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6. Slutsats 

Vi börjar med att kortfattat sammanfatta det vi kommit fram till i vår studie av KappAhl och Vero Moda för 

att sedan gå vidare till att försöka generalisera angående butiker som styrs centralt samt via franchising. Vi har 

valt att i slutsatsen gå ifrån den struktur vi löpande följt i uppsatsens tidigare avsnitt för att istället väva samman 

de forskningsfrågor som uppsatsen vilar på. Anledningen är att de tre första forskningsfrågorna tillsammans 

bygger upp den slutliga forskningsfrågan, avseende motivation, vilket är i fokus i denna studie.  

 

KappAhl och Vero Moda är båda välkända klädvarumärken på den svenska marknaden. De 

befinner sig i samma prissegment och även om Vero Moda riktar sig till en något yngre 

kundgrupp överlappar företagens kundgrupper varandra. Båda företagen använder sig av butiker 

som sin främsta försäljningskanal, inget av företagen har valt att ha försäljning på Internet eller 

via postorder. Skillnaden mellan KappAhl och Vero Moda är, förutom valet av 

distributionsstrategi, att KappAhl styr sina butiker genom resultatstyrning medan denna styrform 

för Vero Moda tycks vara obefintligt eftersom ingen av de butikschefer som deltog i vår studie 

har något kostnadsansvar. Dock är det viktigt att poängtera att de flesta av butikscheferna på 

Vero Moda uppger att försäljningssiffror är något som diskuteras dagligen med franchisetagaren, 

ägaren till butiken, och dålig försäljning är givetvis något som måste förklaras. Vero Modas 

butikschefer utvärderas med försäljning som grund och även om denna utvärdering är mer 

informell än den som sker på KappAhl så är det ändå en form av styrning som angränsar till 

resultatstyrning. På såväl KappAhl som Vero Moda ges riktlinjer om hur kläderna ska hängas 

och dockor kläs. Både monetära och icke-monetära belöningar ingår i KappAhs löpande 

styrning av butikscheferna, medan detta varierar hos Vero Moda och vissa franchisetagare väljer 

att inte erbjuda butikscheferna några monetära belöningar utöver lön. Butikscheferna uppger 

dock att det centralt finns vissa icke-monetära belöningar såsom säljtävlingar. För butikschefer i 

de båda försäljningskanalerna har lönen en viktig funktion. Den bidrar till att de känner att de får 

lön för mödan och att det är värt att utföra sitt arbete.  

 

Studien har visat att butikscheferna i de olika försäljningskanalerna motiveras av liknande 

faktorer. Främst resultat och tydliga mål anges vara motiverande men de lyfter även fram vikten 

av att trivas på jobbet och att känna arbetsglädje. På Vero Moda lägger butikscheferna dock 

större fokus på tävlingar vilket vi tror beror på att de inte har möjlighet till belöningar som 

butikscheferna på KappAhl har. Överlag är dock butikschefernas motivationsnivå hög i båda 

försäljningskanalerna, det framstår inte som om en försäljningskanal har mer motiverade 
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butikschefer än den andra. Trots de skillnader som föreligger mellan de olika 

försäljningskanalerna förefaller samtliga butikschefer vara motiverade. 

 

Vi har med vår studie för avsikt att generalisera angående centralt styrda butiker och butiker so 

styrs via franchising och vi tror att vår studie är representativ avseende skillnader i dessa 

försäljningskanaler. Det finns dock ett antal faktorer att ta i beaktande angående en eventuell 

generalisering, förutom de som redan diskuterats i vårt metodkapitel. Det finns en möjlighet att 

våra studerade företag inte är representativa för den försäljningskanal de valt att använda sig av. 

Exempelvis skulle det kunna vara så att KappAhl ger sina butikschefer större frihet och möjlighet 

att påverka än andra centralt styrda butikskedjor och därför har den tajta styrningen inte lika stor 

effekt på motivationen som en studie av ett annat företag kanske skulle ha visat. Flera av de 

butikschefer vi intervjuade på Vero Moda var relativt nyanställda eller hade ett vikariat, vilket kan 

ha påverkat hur motiverade de kände sig. Vissa uttryckte direkt att de trodde att det faktum att de 

var nyanställda kunde medföra att de har en hög motivation då de ”vill visa vad de går för”.  

Detta skulle kunna medföra att vårt urval på Vero Moda inte är representativt för butikschefer 

överlag varpå vårt resultat kan ha blivit snedvridet. Det kan även vara så att franchisetagaren på 

Vero Moda behåller mer kontroll än andra kedjor som drivs genom franchising, vilket i så fall 

även det skulle ha kunnat ge oss ett snedvridet resultat. De företag som vi studerat har båda en 

uttalad ambition att erbjuda sina varor till ett rimligt pris. Det faktum att dessa företag verkar 

inom ett visst prissegment kan göra att det med denna studie som bakgrund kan vara svårt att 

generalisera om olika typer av försäljningskanaler för företag som verkar inom andra prissegment 

som exempelvis Gant, Solo och Boomerang. 

 

Butikskedjor som centralt styr sina butiker har möjlighet att utföra åtgärder, införa system och 

fatta beslut som sedan verkställs i hela organisationen utan att beslutet måste godkännas i flera 

led. Att införa ett belöningssystem som gäller för samtliga butikschefer är ett exempel på detta. 

En organisation med centralt styrda butiker kan på detta sätt dra nytta av de fördelar som följer 

med ett väl utformat belöningssystem. Bland dessa fördelar finns bland annat ökad motivation 

hos personalen som förhoppningsvis leder till ökad försäljning för företaget. En organisation 

som använder sig av franchising och därmed överlåter exempelvis utformningen av 

belöningssystem till ansvarig franchisetagare går miste om detta motivationsverktyg. Företaget får 

istället förlita sig på att franchisetagaren genom ett eget utformat belöningssystem eller på något 

annat sätt lyckas skapa en motiverad personal som i sin tur påverkar försäljningen. Det ligger 

givetvis i franchisetagarens intresse att försäljningen är bra men ett belöningssystem har en direkt 
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påverkan på den vinst som franchisetagaren själv kan ta ut vilket kan göra det svårt att 

åtminstone på kort sikt rättfärdiga ett sådant system. Oavsett hur det i slutändan påverkar 

försäljningen så förlorar ett företag som använder sig av franchising den påverkningsmöjlighet 

som ett belöningssystem utgör. Många företag som bedriver sin verksamhet med hjälp av 

franchising vill ha kontroll på hur varumärket presenteras och utformar därför regler, riktlinjer 

och manualer för hur det till exempel ska se ut i butiken. Detta gäller även Vero Moda och detta 

visar på att butikskedjan har ett stort inflytande på enskilda franchisetagare. Med ägandet av 

varumärket följer en maktposition i och med att franchisetagaren har byggt hela sin verksamhet 

kring detta varumärke. Makten och inflytandet som butikskedjan har över franchisetagaren borde 

tyda på att det finns möjligheter för butikskedjan att införa ett belöningssystem som är 

obligatoriskt för samtliga butiker och göra detta till en del av de krav som ställs för att någon ska 

ha rätt att driva en Vero Moda butik. Det finns indikationer på att Vero Moda grundar sin 

verksamhet mer på riktlinjer än regler och att sätta upp riktlinjer för ett belöningssystem och 

försöka påverka franchisetagarna att se fördelarna med detta kan också vara ett sätt att införa ett 

belöningssystem. Således behöver inte butikskedjan överlåta detta till franchisetagaren men 

riskerar givetvis att dessa känner sig fråntagna sin frihet och väljer att lämna företaget. Detta är 

dock ett stort beslut och i och med att ingen franchisetagare i nuläget har total frihet så menar vi 

att förutsättningarna för ett kollektivt belöningssystem finns hos Vero Moda.   

 

Den ökade kontroll som följer med direkta försäljningskanaler innebär att det finns direktiv och 

regler för allt som rör butikerna och butikscheferna har ingen möjlighet att påverka hur butiken 

ska se, vilka plagg som ska reas, vilka plagg som ska finnas med i kampanjer och inte heller vilka 

plagg som faktiskt finns i butiken. Den frihet som ges till franchisetagaren påverkar i sin tur den 

frihet som butikschefen har. Vår studie har visat att butikschefer på Vero Moda i stor 

utsträckning kan vara med och påverka inköpen. Det går att tänka sig att den frihet som följer 

med användandet av franchising inte endast påverkar inköp utan även påverkar andra saker som 

möjligheter att hitta på aktiviteter med personalen, vilket kan begränsas av huvudkontoret i en 

centralt styrd organisation med hjälp av budget, oavsett hur lönsam butiken är.  

 

För att undersöka hur huvudkontoret styr och påverkar butikscheferna vid tillämpandet av 

franchising fick vi studera hur huvudkontoret påverkar franchisetagaren och hur denna styrning i 

sin tur påverkar butikschefen. Att franchisetagaren finns som ett steg mellan huvudkontoret och 

butikschefen har i vår studie visat sig påverka vilka typer av arbetsuppgifter och ansvar 

butikscheferna har. Butikscheferna i de centralt styrda butikerna har resultatansvar, till skillnad 
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från den indirekta försäljningskanal vi studerat där franchisetagarna har det ekonomiska ansvaret 

och butikscheferna är mer fokuserade på försäljning. Det är inte förvånande att franchisetagaren 

väljer att inte släppa den ekonomiska delen av arbetet även om de väljer att lägga över den dagliga 

driften av butiken på en butikschef. Detta gör att butikschefen vid tillämpandet av franchising 

blir mer av en säljare med utökat ansvar. Detta reflekterades i vissa fall även i lönesättning då 

vissa butikschefer hade timlön precis som säljarna men med ett ansvarstillägg.   

 

Vi kan således konstatera att det föreligger skillnader i belöningssystem, ansvar och påverkan men 

att butikscheferna i de olika försäljningskanalerna förefaller vara lika motiverade trots dessa 

skillnader. En gradering av motivationen visar även att majoriteten av butikscheferna är mycket 

motiverade. Vår studie visar således på ett resultat som innebär att val av distributionsstrategi för 

ett företag inom klädbranschen i Sverige inte nödvändigtvis påverkar butikschefernas motivation, 

utan motivationen kan bero på flera delfaktorer vilka tillsammans bygger upp motivationen. Val 

av distributionsstrategi ger således inte automatiskt en viss motivation eller har en specifik 

inverkan på motivation utan hela styrnings- och belöningssystemet påverkar hur den slutliga 

motivationen hos butikschefer faller ut.  

 

6.1 Reflektion 

Då det visade sig att majoriteten av franchisetagarna på Vero Moda valt att anställa en butikschef 

har inte vår studie kunna styrka eller motsäga befintliga teorier om franchising och de fördelar 

som detta för med sig. Mendelsohn (1992) menar bland annat att företag genom att använda sig 

av franchising drar fördelar som att franchisetagaren är mer motiverad att driva butiken med 

vinst då dennes ersättning är direkt korrelerad med butikens lönsamhet. Genom att 

franchisetagarna på Vero Moda har anställt en butikschef som gör en stor del av det dagliga 

arbetet i butiken och har kontakten med kunden så finns det en risk att denna fördel försvinner 

eller minskar i och med att franchisetagarna endast indirekt påverkar arbetet i butiken. 

Butikscheferna på Vero Moda framstår, enligt vår studie, inte som mer motiverade än 

butikscheferna för centralt styrda butiker. Om det är så att befintliga teorier stämmer, vilket 

innebär att franchisetagare är mer motiverade, så kan den positiva effekt som franchising ger för 

motivationen förloras genom att anställa en butikschef. Därmed bör den fördel som Ax et al 

(2002) menar följer med franchising, att den högre motivationen hos franchisetagaren leder till ett 

bättre resultat för butikskedjan, inte gälla i de fall där franchisetagaren väljer att anställa en 

butikschef då denne inte förefaller vara mer motiverad än en butikschef i en centralt styrd butik. 
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Fördelen att butikskedjan har möjlighet att expandera fortare genom franchising i och med att de 

inte själva behöver generera kapital kvarstår dock. På så sätt kan franchising leda till bättre 

marknadstäckning, men troligtvis inte ökad lönsamhet baserad på ökad motivation då butikerna i 

praktiken drivs av en anställd butikschef som inte är mer motiverad än butikschefer för centralt 

styrda butiker. 

 

Vi hade, som nämnts tidigare, en föreställning om att det var franchisetagaren som även drev 

butiken. Vid närmare efterforskningar kom denna föreställning på skam och vår studie kom 

istället att baseras på butikschefer anställda av franchisetagarna. En studie av franchisetagare som 

även arbetar som butikschef anser vi är intressant att studera dels i hur stor utsträckning som 

franchisetagare arbetar på detta sätt och dels hur motiverade dessa är och anledningarna till detta. 

En jämförande studie likt vår skulle kunna testa befintliga teorier kring franchising för att se om 

franchisetagare förefaller vara mer motiverade än butikschefer i centralt styrda butiker och då visa 

på om franchising har ytterligare fördelar än en bättre marknadstäckning Med hjälp av vår studie 

skulle slutsatser kunna dras kring om det finns nackdelar med att anställa en butikschef för 

driften av butiken kontra att franchisetagaren själv är den som sköter den dagliga driften. Vår 

uppsats kan således ligga som grund för kommande uppsatser samt fungera som ett jämförande 

material till studier genomförda på franchisetagare vilka själva sköter butikens dagliga drift. 

Ytterligare studier kan därmed visa om franchising under de former som förekommer på Vero 

Moda, med en anställd butikschef, är något som tar bort fördelarna med franchising eller om 

butikscheferna driver butikerna lika bra som de franchisetagare som själva sköter den dagliga 

driften. 
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Bilaga 1: Intervjufrågor KappAhls huvudkontor 
Intervjuns mål är att få ut information kring hur KappAhls organisation ser ut, hur butikerna 
drivs från KappAhls sida avseende distribution och styrning. Vi vill även veta vad KappAhls 
försäljningsmål är samt varför de valt att driva butikerna på det sätt de gör idag. Vad 
försäljningschefen tror om systemets potential, om det är ett effektivt system. Om det motiverar 
butikscheferna. 
 

1. Vad har du för position på KappAhl? Och vad innebär det? 
 

2. Finns det någon uppdelning av butikerna, ex geografisk eller omsättningsklass? 
 
3. Ansvarar du direkt för samtliga butiker eller vem/vilka gör det? 

 
4. Hur drivs butikerna, franchising/egen regi? 

 
5. Har ni funderat på att driva butiker via franchisingkontrakt? 

 
6. Hur tror du att butikscheferna påverkas av den kontroll ni tillämpar? 

 
7. Tror du att er distribution drar till sig en viss typ av individer som butikschefer? 

 
8. På vilket sätt utvärderar ni butikerna? 

 
9. På vilket sätt styr ni butikerna? 

  
10. Inverkar storleken på företaget på hur tydliga direktiv man måste ha? 

 
11. Hur länge har ni haft denna form av styrning, har ni haft en annan styrning innan? 

 
12. Hur tycker du att styrsystemet fungerar?  

 
13. Finns det några problem eller svårigheter med er styrning? 

 
14. Vad gör ni åt butiker som ligger still eller visar negativt resultat? 

 
15. Hur styr ni regionscheferna? 

 
16. Ser du skillnader mellan olika butiker i olika regioner som kan indikera på att butikens 

framgång påverkas av vilken regionchef svarar under? 
 

17. Tror du att styrningen fungerar motiverande för butikscheferna? 
 

18. Är styrningen (genom listor) avsett att i första hand motivera butikschefen eller ska det ha 
samma effekt på samtliga anställda? 
 

19. Vad har butikscheferna möjlighet att påverka? 
 

20. Tror du att systemet kan vara begränsande för kreativiteten? 
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21. Har ni någon form av belöningssystem för butikschefer? 
 

22. Använder ni er av andra former av belöningar än monetära belöningar? 
 

23. Hur fungerar det? – beskriv 
 

24. Har du något övrigt att tillägga? 
 

Kompletterande frågor via telefon avseende distributionsform 
 

25. Vilken är anledningen till att ni valt att driva butikerna i egen regi istället för att 
exempelvis tillämpa franchising?  
 

26. Har ni några tankar på att driva butikerna via andra former än centralt styrda butiker? 
 

27. Vilka ser du som de största fördelarna med att driva butikerna i egen regi? 
  

28. Ser du några nackdelar med att driva butikerna i egen regi? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor Vero Modas huvudkontor 
 

1. Vad har du för position på Vero Moda, vad innebär det? 
 

2. Vilken distributionsstrategi tillämpar ni genom försäljning i butik? 
 

3. Varför har ni valt att driva butikerna på detta sätt?  
 

4. Vad tycker du är dom största fördelarna med att driva butikerna på det här sättet? 
 

5. Finns det några nackdelar med den distribution ni valt? I så fall vilka? 
  

6. Vilken kontroll och styrning tillämpar ni, från huvudkontoret, på franchisetagarna och 
butikerna?  
 

7. Hur tycker du att styrningen fungerar? 
 

8. Vad tror du att er styrning har för effekt på franchisetagarnas motivation? 
 

9. Har ni någon form av monetära eller icke-monetära belöningar som delas ut från 
huvudkontoret?  
 

10. Hur många av era butiker drivs via enskilda franchisetagare respektive bestseller som den 
större franchisetagaren/parten?  

11. Har ni kanske någon tanke på att avveckla någon av distributionsformerna?  
  

12. Vi har förstått att ni har säljtävlingar som anordnas centralt av Bestseller, vilket syfte har 
dessa och hur tycker du att de fungerar? 
 

13. När ni uppger er omsättning på 967 milj euro 2005, anger ni att det inte inkluderar 
”partner related retail turnover” innebär det att franschisetagarnas butiker är borträknade? 
(inkluderas Bestsellers butiker?) 

14. Slutligen vill jag bara fråga om jag när jag refererar till dig, för att referera korrekt bör 
ange att du är Sverigechef för Vero Moda, eller Sverigechef på Bestseller. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor KappAhls butikschefer 
 

1. Stämmer det att du är butikschef för KappAhls butik i stad xxx? 
 

2. Hur länge har du arbetat som butikschef på KappAhl?  
 

3. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? 
 

4. Vilket ansvar har du som butikschef?  
  

5. Hur stor påverkan känner du att du har över butiken? 
  

6. Kan du beskriva hur du ser på motivation? 
 

7. Vad skulle du säga motiverar dig?  
 

8. Vad anser du om den kontroll som genomförs från huvudkontoret? 
 

9. Anser du att den styrning som huvudkontoret bedriver är motiverande? Hur? 
 

10. Dessa faktorer som du nu nämnde, finns de på din arbetsplats och fungerar motiverande 
för dig? 
   

11. Skulle du kunna beskriva hur din lön/ersättning ser ut? (ej belopp; rörlig/fast) 
 

12. Anser du att lönen är en motivationsfaktor? Kan du beskriva Varför? 
 

13. Har ni någon form av bonustillägg på lönen som ni får om det går bra? Hur ser denna i så 
fall ut?   
 

14. Anser du att bonusen är en motivationsfaktor? Kan du beskriva varför? 
 

15. Har ni möjlighet att få andra ersättningar än monetära belöningar för ett gott arbete? 
 

16. Om ja, hur uppfattar du dessa? Fungerar de motiverande för dig? 
  

17. Hur motiverar du personalen, vilka verktyg finns för detta? 
 

18. På vilket sätt delger du personalen information från KappAhl centralt? 
 

19. Jobbar ni aktivt med listor i er butik? 
 

20. Har du bra koll på hur du ligger till resultatmässigt för att veta vad som krävs för att nå 
mål och erhålla bonus? 
 

21. Förväntar du dig att nå de för närvarande uppsatta målen för din butik? 
 

22. I hur stor grad har du uppnått uppsatta mål? Har du då erhållit bonus samtliga gånger? 
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23. Hur ligger din butik till, resultatmässigt, i förhållande till övriga butiker? 
 

24. Hur tycker du att din butik står sig i konkurrensen med andra butiker inom kedjan? 
 

25. Hur stor påverkan har ni på resultatet?  
 

26. Hur ser det ut på din butik gällande timmar/person? 
 

27. Har personalen jobbat länge inom KappAhl? 
 

28. Vad har ni för öppettider? 
 

29. Hur motiverad skulle du säga att du är på en skala från 1-5 (1 inte alls, 5 mycket 
motiverad) (Varför?) 
 

30. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som butikschef för KappAhl om butiken drevs 
genom franchising? 
 

31. Skulle du kunna tänka dig att vara butikschef för en annan kedja som drivs via 
franchising? 
 

32. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som butikschef för en annan kedja än KappAhl, men 
under samma former som idag? 
 

 
Kompletterade intervjufrågor via e-post: 
 

33. Trivs du med dina arbetsuppgifter, om inte, vilka förändringar skulle du vilja göra? 
 

34. Det bonussystem som finns gör att ni har möjlighet att få en extra månadslön per halvår, 
uppskattar du detta, ser du ett värde i denna typ av belöning? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor Vero Modas butikschefer 
 

1. Stämmer det att du är butikschef för Vero moda i stad xxx? 
 

2. Hur länge har du arbetat som butikschef på Vero Moda? 
 

3. Vad arbetade du med tidigare? 
 

4. Hur ser en typisk arbetsvecka ut för dig? 
 

5. Vilket ansvar har du som butikschef? 
 

6. Hur stor påverkan känner du att du har över butiken? 
 

7. Kan du beskriva hur du ser på motivation?  
 

8. Vad skulle du säga motiverar dig? 
 

9. Vad gör du för att motivera dina medarbetare? 
 

10. Kontroll från franchisetagaren? 
 

11. Tycker om kontrollen från franchisetagaren? 
 

12. Vad anser du om den kontroll som genomförs från huvudkontoret? 
 

13. Anser du att den styrning som huvudkontoret bedriver är motiverande? Hur? 
 

14. Skulle du kunna beskriva hur din lön/ersättning ser ut? (ej belopp; rörlig/fast) 
  

15. Anser du att lönen är en motivationsfaktor? Kan du beskriva Varför? 
 

16. Har ni någon form av bonustillägg på lönen som ni får om det går bra? Hur ser denna i så 
fall ut?  
 

17. Anser du att bonus är/skulle vara en motivationsfaktor? Kan du beskriva varför? 
  

18. Har ni möjlighet att få andra ersättningar än monetära belöningar för ett gott arbete? 
 

19. Om ja, hur uppfattar du dessa? Fungerar de motiverande för dig? 
 

20. Har du bra koll på hur du ligger till resultatmässigt för att veta vad som krävs för att nå 
mål och erhålla bonus? 
 

21. Förväntar du dig att nå de för närvarande uppsatta målen för din butik? 
 

22. I hur stor grad har du uppnått uppsatta mål? Har du då erhållit bonus samtliga gånger? 
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23. Hur ligger din butik till, resultatmässigt, i förhållande till övriga butiker? 
 
 

24. Hur stor påverkan har ni på resultatet? 
 

25. Hur tycker du att din butik står sig i konkurrensen med andra butiker inom kedjan? 
 

26. Hur motiverad skulle du säga att du är på en skala från 1-5 (1 inte alls, 5 mycket 
motiverad) (Varför?) 
 

27. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som butikschef för Vero Moda om butiken drevs 
ägdes helt av butikskedjan? 
 

28. Kan du tänka dig att själv vara franchisetagare för VM? 
 

29. Skulle du kunna tänka dig att arbeta som butikschef för en annan kedja än Vero Moda, 
men under samma former som idag? 
 

30. Vad har ni för öppettider? 
  

31. Timmar/person?  
 

32. Hur länge jobbar personal? 
 
Kompletterande intervjufrågor via e-post 
 

33. Trivs du med dina arbetsuppgifter, om inte, vilka förändringar skulle du vilja göra? 

 
34. Om du har möjlighet att få monetära belöningar, bonus eller liknande är detta något du 

uppskattar, ser du ett värde i denna typ av belöning? 
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Bilaga 5: Intervjufrågor övriga butikskedjor  
Denna information avser vi ligga till grund för det branschkapitel som presenteras i empirins 
inledning. 

1. Vilken distributionsstrategi använder ni för driften av era butiker? (centralt eller franchise 
eller båda och) 

2. Varför har ni valt att driva butikerna på detta sätt? (ex. var tvungna att komma ut på 
marknaden fort, det har alltid varit så etc) 
 

3. Vad tycker du är dom största fördelarna med att driva butikerna på det här sättet? 
 

4. Vilka nackdelar ser ni med den distributionsform som ni tillämpar? 
 

5. Vad har ni för fördel gentemot konkurrenterna som har valt att driva sina butiker på 
”motsatt sätt” franchise/centralt (beroende på vilket företag vi pratar om) 
 

 

 
 
 
 
 
  


