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FÖRORD 
 
Vi vill tacka vår handledare Anders Nilsson som varit ett stort stöd under denna uppsats. 
Han har agerat som bollplank, skapat idéer och givit kunskap, utan detta hade resultatet 
inte blivit som det blev. Vi vill tacka studiekamrater och därmed opponenter som givit 
konstruktiv kritik till vår uppsats under arbetets gång. Vi vill också tacka de arbetare, 
framtida medarbetare och kära medmänniskor som velat vara med och bidragit till vårt 
empiriska material. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detaljhandeln är en bransch i ständig utveckling och konkurrensen blir allt hårdare. För 

att en butik ska överleva krävs styrning och kontroll av verksamheten. Att medarbetarna 

agerar för organisationens bästa är viktigt och det gäller att hitta incitament för detta 

eftersom medarbetarna har egna intressen som inte alltid är förenliga med butikens. 

Styrning sker genom att organisationen använder sig av mål och prestationsmått, främst 

av finansiell karaktär, och icke-finansiella mål och mått kommer i skymundan. Inom 

detaljhandeln är dock icke-finansiella mål och mått, såsom kundnöjdhet och kvalitet 

betydelsefulla för överlevnad och konkurrenskraft. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar för att få medarbetarna att sträva 

mot organisationens finansiella och icke-finansiella mål. Vi vill även undersöka hur 

medarbetarna påverkas av styrningen, samt åskådliggöra eventuella likheter och skillnader 

beroende på generisk strategi. Genom att ha intervjuat butikschefer och medarbetare för 

tre butiker i Luleå har vi kommit fram till följande slutsats: Vi kommer fram till att 

butikscheferna arbetar hårt med att få medarbetarna att uppfylla de finansiella budgetmål 

som finns, och att det sker prestationsmätning och uppföljning och i vissa fall finns 

bonussystem för dessa. Däremot sker kontroll på de icke-finansiella målen på ett mer 

informellt sätt, och prestationsmätning är inte alls förekommande, med undantag för den 

större butiken. Detta medför att prestationsmätning och därmed bonussystem inte 

förekommer för de icke-finansiella målen.  
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ABSTRACT 
 
Retail industry is in constant development and the competition is getting harder each 

day. Management control for a retail-store is necessary for survival. Employees have their 

own interests which not always are consistent with the organisation. It is very important 

to find incentive for the employees to gain the organisation’s interest before their own. 

An organisation is using measurements and goals in management control, where non-

financial measurements are in the shadow of financial goals and measurements.  

However, these non-financial measurements and goals, customer satisfaction and quality 

for example, are significant for an organisation’s survival and competitiveness. The aim of 

this paper is to look into how store-manager in retail industry works to encourage the 

employees striving towards financial and non-financial goals. We will also look into what 

employees think about this particular management control, and illustrate possible 

similarities and differences depending on which generic strategy it is. After interviews 

with store-managers and employees from three retail-stores in Luleå, Sweden, our 

conclusion is: Store-managers work hard to get their employees fulfilling existing 

financial goals of budget. Performance measurements, evaluations and in some cases 

bonus systems are used for financial goals. Control on non-financial goals are informal 

and performance measuring on these are non-existing, with the exception of the larger 

store. This makes bonus systems hard to use and does not exist for non-financial goals.  
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1 INLEDNING 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens problemområde, diskussionen mynnar ut i 
undersökningsfråga och syfte. 

1.1 Problemdiskussion 
I dagens konsumtionssamhälle är shopping en vardaglig aktivitet som påverkar individer 
dagligen. Konsumtion och detaljhandel är två områden som inte fått speciellt mycket 
uppmärksamhet inom ekonomisk forskning, men detaljhandelns utveckling har lett till 
ett ökat intresse. För att en organisation ska fungera krävs styrning och kontroll av 
verksamheten och viljan att studera ekonomistyrning även inom detaljhandeln har således 
ökat under senare år. (Hopper, 2007, s 27)  
 
Anthony och Govindarajan (2007, s 6 f) definierar styrning som ett sätt för chefer att 
påverka organisationens medarbetare att agera i linje med organisationens fastställda 
strategier och mål. Att medarbetare har egna intressen och mål med sitt arbete kan leda 
till att deras agerande inte alltid är förenligt med vad organisationen eftersträvar (Otley, 
1989 refererad i Herath, 2006). Genom en väl utformad styrning kan medarbetarnas 
agerande leda till att såväl individuella mål som organisationens mål uppfylls (Anthony & 
Govindarajan, 2007, s 98). Otley (1989 refererad i Herath, 2006) menar att styrning är 
ett sätt att skydda organisationen från oönskat beteende, men utformningen kan variera. 
Med stöd av agentteorin ser vi medarbetaren som agent och butikschefen som principal, 
agenten ska främst agera för organisationens bästa men är nyttomaximerande (Hatch, 
2002, s 366). Agentteorin försöker kontrollera medarbetarens agerande genom kontrakt 
som specificerar åtgärder och belöningar (ibid). Davis, Schoorman och Donaldson (1997) 
menar att belöning ger incitament för att handla på ett sätt som överensstämmer med 
organisationens intressen, samtidigt som agenten agerar i eget intresse. Incitament 
utformas så att principalens och agentens intressen kan förenas (ibid).  
 
Kaplan och Norton (2007) menar att många organisationer endast styr genom finansiella 
mätningar och mål, men att det inte leder till att den långsiktiga strategin uppnås. Det är 
alltså inte tillräckligt att en organisation styr enbart genom att en faktor mäts, samtidigt 
som mätning av många faktorer kan bli alltför komplext (Anthony & Govindarajan, s 460 
ff). Det gäller att hitta de faktorer som är relevanta att mäta för den specifika 
organisationen och valet av dessa bör utgå från strategin, samt att faktorerna bör vara av 
både finansiell och icke-finansiell karaktär. (Kaplan & Norton, 2007) Detaljhandeln är en 
bransch som bör fokusera på de icke-finansiella faktorerna som bland annat kundnöjdhet, 
kompetens och kvalitet (Goff, Boles, Bellenger & Stojack, 1997). 
 
Studier av Pfeffer och Sutton (2001, s 147) visar på risker som uppstår på grund av 
organisationens mätmetoder. Författarna menar att mätningar främjar ett destruktivt 
beteende hos medarbetaren. Medarbetarens agerande påverkas särskilt om mätningen 
dessutom är kopplad till belöning (op cit, s 148). Enligt Pfeffer och Sutton (2001, s 154 
ff) bör en organisation mäta de faktorer som ger betydelsefullt lärande för framtiden, 
dock är dessa ofta svårare att mäta. Mätning av ekonomiska resultat är relativt enkelt men 
visar endast om organisationen gått bra eller inte. Om organisationen istället fokuserar på 
processen kan de få användbar information om varför det gått som det gått, vilket de kan 
ha användning av i framtiden. (ibid) Andra studier visar att när ett specifikt område mäts 
riktas all uppmärksamhet mot området vilket resulterar i att områden som inte mäts blir 
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åsidosatta (Latham & Locke, 2006). Detta styrks av Anthony och Govindarajans (2007, s 
460) resonemang kring att de faktorer som mäts och belönas är det som verkligen utförs 
eftersom medarbetarna motiveras för dessa uppgifter. Sammanfattningsvis är det 
otillräckligt att enbart förlita sig på finansiella mått eftersom de icke-finansiella måtten är 
nyckelfaktorer för att uppnå organisationens strategi (op cit, s 462). 
 
Varje organisation har olika slags mål som organisationens medarbetare ska eftersträva. 
Inom detaljhandeln är butikschefens uppgift att förmedla ut dessa mål till medarbetaren så 
att denne vet vad de ska arbeta för. Goff et al (1997) menar att chefer inom detaljhandeln 
bör fokusera styrningen på medarbetarnas beteende och genom det skydda 
organisationens intressen. Detta eftersom studier visat att medarbetarens 
kundmedvetenhet är betydelsefull för att en organisation inom detaljhandeln ska bli 
framgångsrik. En nöjd kund återkommer och för vidare sina positiva eller negativa 
upplevelser till andra potentiella kunder. (Goff et al, 1997) Vidare menar Megicks (2007) 
att detaljhandelsorganisationers prestation även påverkas av vald strategisk inriktning. Vid 
tidigare studier av detaljhandeln har Porters tre generiska strategier använts för att 
klassificera organisationens strategiska inriktning (ibid). 
 
Ovanstående diskussion visar att det som är föremål för mätning uppmärksammas av 
medarbetaren. Användning av finansiella mått är mycket vanligt, samtidigt visar studier 
att icke-finansiella faktorer är av betydelse speciellt inom detaljhandeln. Denna 
problematik ligger till grund för vårt syfte.  

1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka hur butikschefer inom detaljhandeln arbetar för 
att få medarbetarna att sträva mot organisationens finansiella och icke-finansiella mål. Vi 
avser även undersöka hur medarbetarna påverkas av styrningen, samt åskådliggöra 
eventuella likheter och olikheter beroende på generisk strategi.  



– METOD – 
 
 

 

 
– 3 – 

2 METOD 
I detta kapitel presenterar vi arbetsprocess, undersökningsstrategi, metodsynsätt, angreppssätt, samt 
valet av aktörer. Vidare beskrivs arbetets datainsamlingsmetoder. Avslutningsvis kommer vi att 
diskutera de metodproblem som uppstått. 

2.1 Arbetsprocess 
Efter viss inläsning insåg vi att styrning till stor del handlar om att få människor att arbeta 
mot gemensamma mål genom att använda sig av strategier. Detta fick oss att fundera 
kring huruvida finansiella och icke-finansiella mål används lika mycket i en organisation 
inom detaljhandeln. Vår uppfattning var att de icke-finansiella målen ofta får stå i 
skuggan av de finansiella målen. Detta tyckte vi verkade intressant så vi bestämde oss för 
att skriva vår uppsats om detta. Vi kom fram till frågeställningar och funderingar kring 
ämnet. 
  
För att införskaffa information använde vi oss av sökmotorer via Luleå Tekniska 
Universitets bibliotek; Lucia, Emerald, Business Source Elite (Ebsco), EconLit. Sökord 
som användes under informationssökningen: Agency theory, retail, sales, performance, 
goal, measurement, asymmetric information, salesforce, generic strategy, management 
control, organization. Sökorden kombinerades och vissa användes även på svenska för 
önskat resultat vid sökning. Genom att läsa referenslistan i de artiklar sökningarna gav 
fick vi förslag på andra artiklar som kunde användas till vår uppsats. 
 
Förberedelserna för insamling av empiriskt material påbörjades löpande allt eftersom 
teorin skapades. Vi tog kontakt med butiker som vi ansåg kunde svara på vårt syfte, alltså 
organisationer inom detaljhandeln som har butikssäljare. Intervjuerna påbörjades när den 
teoretiska referensramen var färdig och tydliga frågeställningar var formulerade samt 
godkända av handledaren. Intervjuguiden granskades av handledare såväl som 
kurskamrater för att minimera risken för missförstånd hos de som intervjuades. Båda 
författarna deltog vid intervjuerna. 

2.2 Undersökningsstrategi 
Vi ansåg att det var lämpligt att använda fallstudier då det är den strategi som lämpligast 
leder oss fram till uppsatsens syfte. Fallstudier inriktar sig på få undersökningsenheter i 
syfte att erhålla en djupgående redogörelse för händelser, relationer, erfarenheter och 
processer som uppstår i det specifika undersökningsområdet (Denscombe, 2000, s 9 ff). 
Det finns dessutom utrymme för användning av flera olika källor för att kunna studera 
ämnet i detalj. En styrka vid användandet av fallstudier är att dessa erbjuder möjligheter 
att förklara varför vissa resultat kan uppstå, och inte enbart belysa att det sker (op cit, s 41 
ff).  

2.3 Metodsynsätt 
För att uppnå uppsatsens syfte ville vi undersöka hur chefer arbetar för att få 
medarbetarna att arbeta mot organisationens mål, samt hur medarbetarna påverkas av 
detta. Det handlar om att undersöka aktörer och hur de påverkar varandra, därför är 
aktörssynsättet lämpligast då det förklarar verkligheten utifrån aktörernas uppfattningar 
och tolkningar av verkligheten. (Arbnor & Bjerke, 1994, s 94) Vi har intervjuat individer 
på olika butiker med olika uppfattningar och åsikter. De olika individernas uppfattningar 
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överlappar varandra till viss del, men delar av åsikterna är unika för den enskilda butiken. 
I Figur 1 åskådliggörs butikernas olika uppfattningar och åsikter, det svarta fältet visar det 
som de tre butikerna har samma uppfattning om. Utifrån genomförda intervjuer med 
butikschefer och medarbetare försöker vi framställa en bild av helheten (ibid). 
 

 
Figur 1. Åskådliggörande av butikernas uppfattningar (Persson & Stovén 2008) 

2.4 Angreppssätt 
Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökning som bygger på att det som 
observeras, rapporteras eller registreras omvandlas till ord istället för siffror (Denscombe, 
2000, s 203). Den studie vi genomfört var småskalig, vilket är typiskt för en kvalitativ 
studie, då vi endast involverat ett fåtal människor. En kvalitativ undersökning 
kännetecknas även av djupgående studier och detta är endast möjligt med ett begränsat 
antal undersökningsobjekt (Denscombe, 2000, s 203 ff). I vår undersökning ville vi 
uppnå en detaljerad beskrivning för hur respektive butikschef arbetar för att få 
medarbetarna att arbeta mot organisationens samtliga mål (ibid). Studien kan delvis ha 
påverkats av oss eftersom vi konstruerat intervjufrågorna och våra tankar har delvis 
påverkat tolkningen av insamlad data (op cit, s 207). Fördelarna med kvalitativ analys är 
verklighetsförankringen och att den ger en bra bild av komplexa sociala situationer (op 
cit, s 259 f). Vi har valt att arbeta deduktivt och använde oss av befintlig teori som vi 
jämförde med det empiriska materialet och därefter drogs slutsatser (Jacobsen, 2002 s 34).  

2.5 Val av aktörer 
Vid val av personer som intervjuades använde vi oss av ett subjektivt urval. Aktörerna 
består av personer som vi ansåg passade i vår uppsats, således ”handplockade” 
(Denscombe, 2000, s 23). För att kunna besvara vårt syfte krävdes det att vi valde fall där 
det fanns en butikschef och medarbetare som arbetar med försäljning i butik. Butiker 
som deltog i studien befann sig inom olika affärsområden, detta val gjordes medvetet 
eftersom vi ville ha butiker som vi ansåg hade olika generiska strategier. Med tanke på 
uppsatsens syfte ville vi använda oss av butiker som vi ansåg tillhörde respektive generisk 
strategi i Porters modell (1980, s 15). Efter att vi läst ett par butikers hemsidor kom vi 
fram till vilka tre fallbutiker vi skulle använda oss av. Informationen på hemsidorna ledde 
till att vi valde butik A som differentierad eftersom deras sortiment byggde på kvalitet 
och varumärken. Butik B såg vi som kostnadsöverlägsen då de använder priset som 
konkurrensfördel och butik C visade sig vara fokuserad då de fokuserar på företag som är 
ett visst segment. 
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En avgränsning som vi medvetet gjort är att välja aktörer som finns i Luleås närområde, 
och anledningen till det var de tids- och kostnadsramar som fanns. Vi kontaktade tre 
butiker i Luleå som vi ansåg hade olika strategier. Butikscheferna som kontaktades var 
öppna och mottagliga till vår studie, men hade vissa krav på anonymitet. Förutom de tre 
butikscheferna valde vi att intervjua två medarbetare från varje butik, detta för att kunna 
svara på den andra delen av syftet; hur medarbetarna uppfattar styrningen. Intervjuerna 
med medarbetarna genomfördes gruppvis, butikens två medarbetare intervjuades alltså 
gemensamt. 

2.6 Datainsamling 
Datainsamling kan genomföras på två olika sätt: primärinformation bestående av ny data, 
och sekundärinformation som består av befintlig data (Arbnor & Bjerke, 1994, s 241 ff). I 
vår studie av empirin har vi endast använt oss av primärinformation. Vi valde att samla 
primärinformation genom personliga intervjuer, vilket faller i led med det aktörssynsätt vi 
har valt att använda (ibid). Eftersom vi höll oss på lokal nivå innebar insamlingen inga 
kostnader. Det semistrukturerade sättet att intervjua ansåg vi var lämpligast. Tekniken går 
ut på att vi som intervjuare hade välstrukturerade ämnen, men var flexibla under 
mötestillfället för att skapa ett kreativt och självständigt tänkande hos den intervjuade 
(Denscombe, 2000, s 135). Vi antog att ett kunskapsgap kunde föreligga och för att 
uppnå ett tillfredställande resultat formulerades lättförståeliga frågor som minimerade 
risken för misstolkning. Den teoretiska referensramen utgjorde grunden till våra 
intervjuguider (se bilaga A och B), syftet med intervjuguiderna var att skapa underlag för 
viss diskussion, i enlighet med det semistrukturerade sättet att intervjua (Denscombe, 
2000, s 135).  
 
Samtidigt som vi skapade intervjuguiderna kontaktades butiker i Luleå och ämnet 
förklarades för butikscheferna. När butikscheferna var införstådda i ämnet bokades 
intervjuer. Vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg eftersom vi ville få spontana svar 
som inte var förhandskonstruerade. Intervjuerna spelades in samtidigt som vi förde 
fältanteckningar för att markera kroppsspråk och andra eventuella reflektioner. Enligt 
Denscombe (2000, s 144) är det bra att använda sig av fältanteckningar då det fångar 
kontexten. Vi sammanställde intervjuerna direkt efter intervjutillfället, detta var ett sätt att 
undvika risken för att information skulle blandas ihop mellan aktörerna.  

2.7 Metodproblem 
Att studien är tillförlitlig och relevant är något som eftersträvades i denna uppsats, men en 
del metodproblem har uppstått. Eftersom vissa frågor kunde uppfattas som känsliga valde 
vi att inte använda butiksnamn eller namn på personer, butikerna benämns istället A, B 
och C. Detta bör ha ökat möjligheterna för att få spontana och ärliga svar från aktörerna. 

2.7.1 Validitet 

Validitet handlar om giltighet och relevans och för att stärka validiteten i vår studie 
kontaktade vi butikschefer som vi ansåg hade den kunskap som krävdes för att besvara 
våra frågor (Jacobsen, 2002, s 21). Butikscheferna gav i sin tur förslag på medarbetare 
som kunde svara på ytterligare frågor. Vi ansåg att butikscheferna var bäst lämpade att 
avgöra vem som kunde svara på våra medarbetarfrågor. Detta kan dock ha påverkat 
studien eftersom butikschefen kan ha valt de medarbetare som denne ansåg skulle svara 
”korrekt”. 
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Alla som intervjuades hade en nära relation till mål och arbetet kring dessa, detta bör ha 
ökat validiteten ytterligare. Intervjuerna gjordes genom personliga intervjuer, därmed 
undvek vi de felbedömningar av frågorna som kan uppstå vid andra typer av intervjuer 
(Arbnor & Bjerke, 1994, s 360).  Vi använde intervjuguiden som utgångspunkt men 
ställde även följdfrågor utan avsikt att påverka aktörerna. Att vi valde att inte skicka ut 
intervjuguiden i förväg bör ha ökat studiens validitet, eftersom vi antog att vi då skulle få 
spontana svar.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig (Jacobsen, 2002, s 21 f).  
Arbnor och Bjerke (1994, s 249) menar dock att bristen på reliabilitet inom 
samhällsforskningen är ett bevis på aktörssynsättets antagande om att det sociala livet är i 
ständig rörelse och inte låter sig undersökas på ett reliabelt sätt.  
 
Genom att vi gjorde personliga intervjuer hade vi möjlighet att se hur aktören reagerade 
på frågorna som ställdes, detta bör ha stärkt reliabiliteten. Att aktörerna består av både 
butikschefer och medarbetare ökar trovärdigheten då vi fick åsikter och uppfattningar 
från två nivåer i organisationen. Vid intervjutillfällena kan vår formulering av följdfrågor 
ha lett till att vi oavsiktligt påverkat aktörerna, detta kan ha påverkat reliabiliteten 
negativt. Eftersom vi valde att göra en semistrukturerad intervju var detta dock svårt att 
undvika. Användandet av gruppintervjuer med medarbetarna kan ha lett till att 
medarbetarna stimulerade varandra med risken att de påverkade varandras svar negativt 
(Denscombe, 2000, s 136 f). Flertalet av de svar som medarbetarintervjuerna gav kom 
från en av de två medarbetarna och den andre instämde. Enskilda intervjuer bör ha ökat 
chanserna för att uppnå en bredare bild av deras åsikter.  
 
Att vi endast studerat tre butikskedjor och genomfört sammanlagt sex intervjuer med nio 
personer medför att vi inte kan generalisera resultatet (Denscombe, 2000, s 260). Att 
cheferna som blev intervjuade inte hade full insyn i mål, styrning och prestationsmätning 
bör ha medfört att reliabiliteten minskat. Detta är ytterligare en undersökningsansats som 
vi inte belyser i denna uppsats. Reliabiliteten minskar också då butikerna är små och 
därmed mottagliga för vänskapsrelationer mellan chefer och medarbetare. 
 
 
 



– TEORETISK REFERENSRAM – 
 
 

 

 
– 7 – 

3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som ligger till grund för vår uppsats. Kapitlet kommer att 
avslutas med en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

3.1 Agentteori 
Inom agentteorin ses organisationens kontroll- och styrningsproblem utifrån ledningens 
synvinkel och organisationens chefer benämns principaler och medarbetare kallas agenter 
(Macintosh, 1994, s 29). Teorins fokus ligger på relationen mellan agent och principal 
(Hatch, 2002, s 366). Eisenhardt (1989) tar upp två problem som kan uppstå mellan 
principal och agent: 
 

� Konflikt mellan principalens och agentens mål 
� Svårighet för principalen att kontrollera vad agenten verkligen gör. 

 
Principalen vill att agenten agerar för organisationens bästa, men eftersom individen är 
nyttomaximerande är agentens beteende inte alltid förenligt med organisationens mål 
(Macintosh, 1994, s 29 f). Svårigheten för cheferna är att lyckas motivera medarbetarna 
att vara lika produktiva som de skulle ha varit om de själva var ägare (Anthony & 
Govindarajan, 2007, s 530). Enligt författarna använder sig agentteorin av kontrakt och 
incitament för att motivera medarbetarna att sträva efter målöverensstämmelse mellan 
organisationens och medarbetarens mål (ibid). Kontraktets huvudsyfte är att överföra en 
del av risken på agenten för att skydda organisationens intresse utan att principalen 
ständigt måste övervaka agenten (Hatch, 2002, s 367). Kontraktet består inte alltid av 
ekonomisk ersättning, utan även flexibel arbetstid och god arbetsmiljö kan användas som 
motivation (Anthony & Govindarajan, 2007, s 530). Enligt Eisenhardt (1985) är ett 
betydande problem inom agentteorin att bestämma utformning av de kontrakt som 
används som motivation så att medarbetarens kostnadsmedvetenhet, service och kvalitet 
bevaras. Kontraktets utformning, dvs. vald mätmetod och belöning, måste vara väl 
genomtänkt så att inte oönskat beteende uppstår (ibid). Inom detaljhandeln är det vanligt 
att medarbetarna utvärderas på resultat och belönas med provision, detta anser Eisenhardt 
(1985) är fel eftersom medarbetarna inte har kontroll över vilka varor som säljs samt hur 
dessa varor marknadsförs.  
 
Att kontrollera agenten genom att jämföra med exempelvis budget är relativt enkelt och 
sker ofta inom detaljhandeln. Däremot är agentens agerande mot kunderna i 
försäljningssituationen svårare att kontrollera, agenten har i detta fall ett 
informationsövertag gentemot principalen. (Eisenhardt, 1985) Informationsövertaget 
innebär att endast agenten som i detta fall är säljaren vet om denne arbetat för butikens 
bästa eller inte (Anthony & Govindarajan, s 531). Problemet med att agenten har mer 
information om sitt beteende än principalen benämns ofullständig information 
(Eisenhardt, 1985). Macintosh (1994, s 35) menar att ofullständig information är det mest 
fundamentala begreppet inom agentteorin då det ligger till grund för alla andra problem 
som kan uppstå. Resonemanget kring ofullständig information är en förklaring till hur 
bristande övervakning kan leda till opportunism hos agenten, det vill säga att de inte 
agerar enligt det som är bestämt. (Hatch, 2002, s 367) 
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3.2 Ekonomistyrning inom detaljhandeln 
Ekonomistyrning är ett ämne som funnits med i företagsekonomisk forskning sedan 
1960-talet. Redan då stod det klart att det är den viktigaste komponenten och 
framgångsfaktorn i en organisations ledning. (Oy, 1999) En organisation består av 
medarbetare och ledare på olika nivåer som tillsammans arbetar mot ett uttalat mål. En 
organisation är uppdelad i hierarkier med chefer på olika nivåer, där samtliga utom 
högste chefen (vanligtvis verkställande direktör) är både överordnande och 
underordnande; alltså att de övervakar medarbetarna på den egna avdelningen samtidigt 
som de blir övervakade av högre chef. Ekonomistyrning är en process där ledare 
inspirerar medarbetare inom organisationen till att implementera rådande strategier. 
(Anthony & Govindarajan 2007, s 4 ff) Herath (2006) refererar till Merchant (1982, s 43) 
som menar att ekonomistyrning är att ledningen arbetar för att de strategier och planer 
som är satta uppföljs, eller att planer anpassas om förutsägningar ändras.   
 
Herath (2006) menar att syftet med ekonomistyrning är överlevnad och tillväxt för en 
organisation, samt tillfredställelse och utveckling för medarbetarna. Detta kallas 
organisatorisk effektivitet och för att uppnå detta är en organisation beroende av att 
kontrollsystem används. Det finns många olika kontrollsystem och dessa är av hög 
variation och modifieras till varje enskild organisation, och beroende på vad det uttalade 
målet för prestation är. (ibid) 
 
Warnaby och Woodruffe (1995) antar att generella regler för organisationsstrategi inte 
passar inom detaljhandeln, och att mycket av forskning inom ämnet belyser skillnader 
mellan säljande och tillverkande organisationer. Författarna menar att organisationer 
inom detaljhandeln befinner sig på en mer osäker marknad, att de har högre grad av 
diversifiering, och att förändringar medför låga kostnader.  
 
Detaljhandelns utveckling under den senare delen av 1900-talet har medfört att ett 
strategiskt synsätt blivit viktigare för att behålla och erövra marknadsandelar från 
konkurrenter (ibid). För aktörer inom detaljhandeln gäller det att skapa 
konkurrensfördelar (Hopper, 2007, s 27). Enligt Hopper (2007, s 31) bör organisationer 
inom detaljhandeln också mäta och utvärdera prestationer för varje avdelning. Författaren 
menar att utvärderingen av medarbetare bör vara gruppbaserad istället för individbaserad 
och ta hänsyn till att det är en marknad som ständigt förändras. Eftersom detaljhandelns 
omgivning är mycket dynamisk måste styrningen vara öppen och flexibel, och 
prestationsmåtten måste ta hänsyn till organisationens omgivning (Hopper, 2007, s 42).  

3.3 Styrning med hjälp av strategier 
Enligt Encyclopedia Britannica är en strategi (2008) konsten att samordna människor, 
ekonomi, politik och andra resurser för att uppnå givna mål. Alla organisationer som 
verkar inom en bransch har någon form av konkurrensstrategi, ett tydligt gemensamt mål 
med verksamheten. Dessa kan vara formellt uttalade, eller av mer informell karaktär. 
Oavsett så är dessa centrala för organisationens fortlevnad. (Porter, 1980 s 15) Bowman 
och Helfat (2002, refererad i Powers & Hahn, 2004) menar att strategier är mycket 
viktiga verktyg för en organisations framgång. Hittills har omfattande forskning 
genomförts gällande strategier och dess betydelse. Den vanligaste och mest frekvent 
använda är Porters tre generiska strategier som visar tre generella strategier för långsiktig 
konkurrenskraft. (Allen & Helms, 2006) Dessa är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och 
fokusering, se Figur 2 (Porter, 1980, s 35).  
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Figur 2 Porters tre generiska strategier. 

 
En organisation kan maximera prestationer genom att fokusera och sträva efter någon av 
dessa tre inriktningar, alltså välja allmän strategisk inriktning för egna produkter/tjänster 
så de skiljer sig från konkurrenterna. Grundidén är att konstruktionen av egna strategier 
riktade till fler än en av de generella strategierna innebär att organisationen fastnar ”mitt 
emellan” och bästa möjliga resultat kan inte uppnås. (Parnell, 2006) Organisationens 
övergripande mål och visioner måste matcha med den allmänna strategiska inriktningen 
för att konkurrensfördelar ska skapas (Allen & Helms, 2006). Nyare forskning, både 
empiriskt och teoretiskt, visat att det i vissa fall går att kombinera dessa för 
synergieffekter. Exempelvis att ha hög differentiering genom flera varumärken, där 
ett/flera av dessa bidrar till lågkostnadsstrategi. (Proff, 2000) Ward, Bickford och Leong 
(1996, refererad i Li & Li, 2008) visar i studier att grad av osäkerhet i en organisations 
omgivning har stor påverkan på vilken strategi som fungerar bäst. De menar att en miljö 
som är stabil trivs bäst med en lågkostnadsstrategi, medan differentierad strategi lämpar sig 
bäst i en miljö som är mer osäker och föränderlig. 

3.3.1 Kostnadsöverlägsenhet  

Denna allmänna strategi går ut på att sträva efter överlägsenhet gentemot sina 
konkurrenter gällande kostnadsöverlägsenhet. Mycket arbete inom många områden krävs 
för att denna strategi ska ge fördelar. Optimalt utnyttjande av anläggningar, personal, 
maskiner, FoU, etc., krävs, och detta får inte inkräkta på hög kvalitet, service, och andra 
viktiga områden gentemot intressenter. (Porter, 1980, s 35) Grundtanken är fokus på låga 
kostnader. Om organisationen lyckas med detta kan ett lågt pris hållas och därmed skapas 
goda förutsättningar gentemot konkurrenter. (Li & Li, 2008) Porter (1980, s 36) menar 
att kostnadsöverlägsenhet på lång sikt kan ge skalfördelar, vilket ses som en synergieffekt. 
På kort sikt kan implementering av strategin innebära stora kostnader i form av 
investeringar och låga priser på produkter vilket leder till initiala förluster.  En 
huvudförutsättning för denna strategi är också att organisationen har stor marknadsandel 
eller fördelaktig tillgång till råmaterial. (Porter, 1980, s 36) 
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3.3.2 Differentiering 

Differentierad strategi bygger kundvärde genom innovativa produkter, kvalitet, 
högteknologi och varumärke som skiljer sig från konkurrenters produkter. Porter (1980, 
s 37) menar att produkt eller service ska uppfattas som unik i branschen. Syftet är att 
upprätthålla kundnöjdhet och skapa lojala kunder genom att tillgodose och bemöta ett 
visst behov (Li & Li, 2008). Differentiering handlar också om att anpassa produkt eller 
tjänst för att i högre utsträckning uppfylla den enskilde kundens behov (Akan, Allen, 
Helms & Sprall III, 2006). De lojala kunderna medför att en organisation med en 
differentierad strategi står stadigare i konjunkturnedgångar och påverkas inte avsevärt 
andra snabba förändringar i dess omvärld (Porter, 1980, s 38). Organisationer med 
differentierad strategi använder sig ofta av icke-finansiella mått vid utvärdering av 
prestationer, detta är ett försök att främja det långsiktiga tänkandet i organisationen 
(Sandino, 2007). Författaren menar att information om kundens behov är betydelsefullt 
för dessa organisationer.  

3.3.3 Fokusering 

Fokusering är att en organisation fokuserar på ett visst segment på marknaden där 
segmentering är att organisationen inriktar sig på en specifik kundgrupp, geografiskt 
område, produkt eller tjänst (Porter, 1980, s 39; Allen & Helms, 2006). Detta medför att 
denna allmänna strategi kan vara av differentierad eller kostnadsöverlägsen karaktär 
beroende på vad det valda segmentet efterfrågar. I vissa fall kan kunder eftersträva lågt 
pris, och i andra fall differentierade produkter. (Porter, 1980, s 39) För ökad 
marknadsandel krävs det att valt segment är nischat, och därmed ointressant för större 
konkurrenter. Fokusering lämpar sig bäst när kunder har väl uttalade behov, och nischen 
inte blivit upptäckt av större konkurrenter. (David, 2000 citerad i Allen & Helms, 2006) 

3.4 Kategorisering av ekonomistyrning 
Ekonomistyrning har i historien kategoriserats i teorin och antalet modeller är stort. 
Kaplan och Norton (1996, s 8) delar upp styrning i finansiell och icke-finansiell. 
Anderson och Oliver (1987) kallar det beteendebaserad och resultatbaserad 
ekonomistyrning. Flertalet författare, bland annat Cardinal, Sitkin och Long (2004) 
klassar styrning som formell och informell. Oavsett namn på dessa åskådliggörs ett tydligt 
mönster där författarna delar upp ekonomistyrningen i två delar. 

3.4.1 Finansiell- och icke-finansiell styrning 

Kaplan och Norton (1996 s 8 ff) delar in styrning i finansiell- och icke-finansiell styrning. 
Anledningen till att författarna gör denna uppdelning är att det historiskt sett endast 
funnits mätsystem på det finansiella, alltså det historiska som kan härledas till en 
organisations räkenskaper. Allt eftersom den industriella revolutionen blev ett faktum, 
ökade också komplexiteten i den finansiella styrningen och mätningen. Dock saknades 
det en ytterligare dimension; det icke-finansiella som blev allt mer betydelsefullt. På det 
icke-finansiella planet ligger fokus på mjukare variabler, som kunder, medarbetare och 
kunskap. (ibid) Inom detaljhandeln är de icke-finansiella faktorerna mycket viktiga 
eftersom de befinner sig på en osäker marknad med hård konkurrens, kunderna är 
avgörande för att organisationen ska lyckas (Warnaby & Woodruffe, 1995).  För 
organisationer som är verksamma inom detaljhandeln är service, kunskap och kvalitet 
centrala delar för att nå framgång (ibid). 
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3.4.2 Resultatbaserad och beteendebaserad styrning 

Vid ett agentteoretiskt synsätt kommer valet av styrning till stor del påverkas av de 
kostnader som uppstår vid insamlingen av information (Hatch, 2002, s 367 f). Författaren 
menar att resultatstyrning är lämplig att använda när det är lätt att mäta output medan 
beteendestyrning är att föredra när output är svårmätt (ibid). Schwepker och Good 
(2004) menar i sin studie att den interna styrningen av en organisations säljare påverkar 
säljarnas beteende och deras agerande gentemot kunderna. Säljarnas chefer är ofta styrda 
på resultat och hålls delvis motiverade genom belöning, och organisationens högre chefer 
förväntar sig att de strävar efter att tillgodose organisationens behov. De högre cheferna 
motiverar alltså säljcheferna att påverka säljarnas agerande för att uppnå organisationens 
mål. (ibid) Uppfattningen om huruvida beteende- och resultatstyrning påverkar 
medarbetarens prestation går dock isär, då vissa studier visar samband mellan styrning och 
prestation och andra inte (Piercy, Cravens & Morgan, 1998). 
 
Vid resultatstyrning är ledningens övervakning och engagemang gentemot säljaren 
bristfälligt, chefen är intresserad av säljarens resultat och inte hur de uppnått resultatet 
(Anderson & Oliver, 1987). Traditionella mått som försäljningsresultat används för att 
utvärdera säljaren (Piercy at al, 1998). Styrningen medför att säljaren hålls ansvarig för de 
resultat som de åstadkommer, men inte för hur de når fram till resultatet. Risken 
förflyttas till säljaren som får belöning utifrån prestation. Säljaren ansvarar för sin 
prestation men får välja metod för uppgiftens genomförande. Studier visar att denna typ 
av styrning minskar motståndet från säljarna. (Anderson & Oliver, 1987) Vid 
resultatstyrning förflyttas en del av den risk som är utanför organisationens kontroll över 
på agenten, vilket antas bidra till att agenten agerar för både organisationens och 
individens bästa (Hatch, 2002, s 368). 
 
Anderson och Oliver (1987) menar att risken med resultatstyrning är ett kortsiktigt 
agerande från säljaren som handlar utifrån egenintresse vilket kan skada organisationen. 
Inom detaljhandeln är risken att säljarnas fokus ligger på omedelbar vinst istället för på 
långsiktigt resultat, vilket kan vara negativt för butiken (ibid). Enligt Piercy et al (1998) är 
huvudsyftet med en resultatorienterad styrning att sälja och kundorientering kan bli 
åsidosatt. Även Schwepker och Good (2004) menar att säljarens kundorientering kan 
påverkas negativt vid denna typ av styrning. 
 
Motsatsen till resultatstyrning är beteendestyrning, enligt Anderson och Oliver (1987) är 
chefen då även intresserad av hur säljaren agerar för att uppnå resultat. Ledningen ger 
instruktioner och riktning för säljarens agerande. Säljaren utvärderas utifrån andra mått 
såsom produktkunskap och servicenivå. I detta fall tar ledningen hänsyn till de faktorer 
utanför säljarens kontroll som kan påverka resultatet. Vid beteendestyrning har ledningen 
en tydlig uppfattning om hur säljandet ska gå till och de ser ett samband mellan säljarens 
agerande och resultatet. Långsiktigt agerande främjas där säljaren bygger upp ett 
förtroende som leder till återkommande kunder. (ibid)  
 
Enligt Anderson och Oliver (1987) är utvärdering en svårighet vid beteendestyrning, 
detta eftersom det är komplext och sker genom en subjektiv bedömning. Det finns en 
risk att säljaren känner sig orättvist behandlad (ibid). Vid användandet av 
beteendestyrning krävs dessutom en hårdare kontroll eftersom ingen risk fördelas ut på 
agenten (Hatch, 2002, s 368). Enligt Piercy et al (1998) vore det optimala att utvärdera 
säljare genom att mäta prestationer utifrån både beteende och resultat.  
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3.5 Prestationsmätning 
I dagens samhälle är prestationsmätning något centralt och i princip alla organisationer 
gör prestationsmätningar (Behn, 2003). De prestationsmått som används kan vara av 
finansiell och icke-finansiell karaktär och under senare tid har organisationer upptäckt att 
de icke-finansiella måtten, såsom kundnöjdhet och kvalitet, är viktiga då de även 
påverkar organisationens finansiella prestation. Detta är centralt för butiker inom 
detaljhandeln. (Anthony & Govindarajan, 2007, s 464). Johnson och Pongatichat (2008) 
menar att organisationens prestationsmått bör utvärderas för att se att måtten 
överensstämmer med organisationens strategi. Att prestationsmåtten är tydligt förenade 
med strategin är kärnan inom prestationsmätning, annars finns risk för att de 
prestationsmått som används är irrelevanta (ibid). Det är viktigt att prestationsmåtten 
uppdateras vartefter strategin förändras, och användning av för många mått kan leda till 
att organisationen förlorar fokus (Anthony & Govindarajan, 2007, s 460 ff). Figur 3 visar 
hur organisationer bör utforma sin prestationsmätning (ibid).  
 

 
 

Figur 3.Prestationsmätningens utformning enligt Anthony & Govindarajan, 2007, s 460. 

3.5.1 Finansiella prestationsmått 

Ur ett historiskt perspektiv har prestationsmåtten främst varit av finansiell karaktär. De 
finansiella prestationsmåtten är användbara för att se de ekonomiska effekterna av 
organisationens handlande. (Kaplan & Norton, 1996, s 25 ff) Exempel på finansiella 
prestationsmått är försäljning, vinst och räntabilitet (Allen & Helms, 2006). Risken med 
finansiella prestationsmått är att det uppstår ett kortsiktigt agerande för att uppnå de 
finansiella mål som inte som inte är förenligt med den långsiktiga målsättningen 
(Anthony & Govindarajan, 2007, s 461). Kritiker menar att dessa mått inte är någon bra 
vägvisare för att nå framgång. Eftersom kundorientering är centralt i dagens hårda 
konkurrens bör fokus även läggas på icke-finansiella prestationsmått. (Kaplan & Norton, 
1996, s 32) 

3.5.2 Icke-finansiella prestationsmått 

De icke-finansiella måtten som exempelvis kundnöjdhet, kvalitet och medarbetarens 
kompetens bör alltså användas, trots att det finns bevis för att dessa är betydelsefulla 
misslyckas många organisationer med implementeringen (Anthony & Govindarajan, 
2007, s 464; Kaplan & Norton, 1996, s 32). Misslyckandet beror ofta på att de mått som 
ska användas är mer komplicerade än de traditionellt använda finansiella måtten (ibid). 
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Enligt Anthony och Govindarajan (2007, s 469) är användningen av icke-finansiella mått 
inte direkt korrelerat med gott resultat, samtidigt som organisationer inte enbart kan 
förlita sig på finansiella prestationsmått. Inom detaljhandeln är begrepp som kundnöjdhet, 
kvalitet och medarbetarkompetens avgörande för att organisationen ska överleva i den 
allt hårdare konkurrensen. 

3.5.3 Kritik mot prestationsmätning 

Pfeffer och Sutton (2001, s 147 f) talar om mätmetoder som fördunklar omdömet och menar 
att många mätmetoder främjar ett destruktivt beteende hos medarbetarna. Författarna 
menar att dåligt utformade och krångliga mätningar är det största hindren för att omsätta 
kunskap till handlig. Att mätningar medför att all uppmärksamhet riktas mot det som 
mäts är allmänt känt, detta beror på att det som mäts antas vara väsentligt och 
uppmärksammas därmed. Om mätningen dessutom är kopplad till belöning påverkas 
beteendet ytterligare. (ibid) Enligt Pfeffer och Sutton (2001, s 149) bör organisationens 
ledning använda sig av mätningar som riktar medarbetarens uppmärksamhet mot det som 
enligt affärsstrategin anses vara viktigt för resultatet. Alltför många organisationer 
använder sig av mätmetoder som innebär att organisationen inte mäter rätt saker på rätt 
sätt (ibid).  

3.7 Sammanfattning 
Detaljhandeln är en bransch som hela tiden utvecklas till följd av dagens 
konsumtionssamhälle. Agentteorins föreställning om de problem som kan uppstå mellan 
agent och principal är aktuellt inom detaljhandeln och uppsatsens fokuserar på relationen 
mellan butikschef och säljare. Butikschefens främsta uppgift blir att påverka säljaren att 
arbeta för butikens bästa, alltså styra säljaren så att denne presterar. Intresset för 
ekonomistyrning i detaljhandeln har ökat under 2000-talet och det har framkommit att 
teorier som gäller för tillverkande organisationer inte är applicerbara på 
detaljhandelsorganisationer.  
 
En organisations generiska strategi är viktig för långsiktig konkurrenskraft och det finns 
tre val enligt Porter (1980). Dessa strategier bygger på olika grundstenar såsom låga 
kostnader, differentiering eller fokusering. En organisations styrning kan vara finansiell 
och icke-finansiell eller beteende- eller resultatbaserad. Den ”mjukare” styrningen är 
exempelvis att föredra när output är svårmätt och vice versa. Optimalt vore att 
kombinera det finansiella och icke-finansiella. Även när det gäller prestationsmätning 
finns det finansiella och icke-finansiella mått. De finansiella måtten består av exempelvis 
försäljningsresultat och vinst, medan de icke-finansiella måtten mäter kundnöjdhet och 
kvalitet. Kritiker menar dock att prestationsmätning är ett hinder för att omsätta kunskap 
till handling och att det som mäts och uppmärksammas är det som blir gjort. 
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4 EMPIRI 
I detta kapitel åskådliggörs de svar och åsikter som framkommit vid genomförda intervjuer. 

4.1 Presentation av undersökningsobjekt 
Empirin utgörs av tre butiker som alla är verksamma i Luleå stad. Butikschefer, 
medarbetare och butiker förblir anonyma, varpå butikerna kallas A, B och C. Butik A är 
en modebutik som har en differentierad strategi, butik B är en elektronikkedja som har 
en kostnadsöverlägsen strategi och butik C säljer profilkläder och har en fokuserad 
strategi. 

4.2 Aktörernas svar 

4.2.1 Butik A - Mode 

Butikschefen har arbetat drygt två år på sin nuvarande arbetsplats och innan dess arbetade 
hon på en av landets största matvarubutiker. Butiken som hon arbetar i nu har fem 
medarbetare varav två på heltid. Det finns ingen uppdelning på avdelningar eller liknande 
utan alla arbetar i ett team. De uttalade mål som butiken har är att de ska ha stans bästa 
och snyggaste produkter, och den bästa servicen. Med service menar de framförallt 
kunskap, men också att ett trevligt bemötande gentemot kund. Utöver detta finns det 
dessutom budgetmål som sätts en gång per år. Detta delas sedan upp och blir till 
veckobudget. Budget sätts av organisationens styrelse men butikschefen har relativt stort 
inflytande på vilken nivå den hamnar på. De ekonomiska målen finns att beskåda i de 
datorsystem som finns, samt att de kommuniceras ut muntligt till medarbetarna. På grund 
av yttre omständigheter blir årets budget svår att uppnå, men nästkommande års budget 
känns rimlig. 
 
I dagsläget sker kontinuerlig prestationsmätning på budget, och om den inte uppfylls är 
det butikschefens uppgift att kontrollera varför målen inte uppnås. Antingen är det yttre 
faktorer i form av exempelvis finanskris, eller också inre som då beror på medarbetarna. 
De inre faktorerna kan butikschefen påverka, och detta görs genom samtal med berörda.  
 

”Eftersom vi är så få så är samtal den bästa och snabbaste vägen.” 
 
Det är just dessa budgetkrav från högre chefer som det finns prestationsmätning på. Det 
finns också mer mjuka mål, att butiken är ren och snygg, att medarbetarna trivs på sin 
arbetsplats, och sedan service och kunskap. Krav finns också gällande sortiment och 
butikschefen har ansvar för inköp och marknadsföring.  
 
Butiken har sortiment från en tillverkare som har krav på samtliga medarbetare i form av 
kunskap, service, kundbemötande. En typ av prestationsmätning som finns på butiken, 
just på grund av det speciella sortimentet är att det med jämna mellanrum förekommer så 
kallade Mystery Shoppers, som har till uppgift att säkerställa att kvaliteten i service och 
kunskap upprätthålls. Det är en kund som har till uppgift att köpa en produkt och i 
samband med det ställa lämpliga frågor som en ”vanlig” kund. Efter det kommer säljaren 
att få återkoppling på agerandet och då kunna förbättra sitt beteende samtidigt som det 
bevisar hur medarbetaren de facto arbetar mot kund. Detta är för butikens sortiment, och 
det finns tydliga regler på säljarnas beteende gällande kunskap, bemötande och service. 
Butikschefen tycker att det är ett bra sätt att se så att säljarna upprätthåller den standard 
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som krävs. Om agerandet från säljarna är korrekt innebär det inte någon form av 
belöning eller bonus, utan endast ett bevis på att bemötandet mot kund är enligt 
standard. 
 
Det finns flera stora konkurrenter i staden, men målet är att vara bäst och störst i staden. 
Butikschefen tror att kunder väljer deras butik för att säljarna är trevliga och lättsamma, 
samt att de har ett bra basutbud. Sortimentet består av produkter av speciella varumärken 
och i lite högre prisklass. Detta medför att kunder med behov av kvalitet, mode och 
trender söker sig till butiken. Att butiken har återkommande kunder ses som ett kvitto på 
att kunderna är nöjda.  
 
Medarbetarna i butik A har arbetat i butiken i ett par år och har tidigare erfarenhet från 
detaljhandeln.  Medarbetarna är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetsuppgifter. 
Det är framför allt kundkontakter som inspirerar. Mindre tillfredställande uppgifter är 
kundreklamationer, som ofta skapar dålig stämning mellan kund och säljare. Butikschefen 
beskrivs som en i gänget, samtidigt som det tydligt märks när denne är chef.  
 
”Vi är ganska få här i butiken så alla blir kompisar med alla, men det märks när chefen blir chef” 
 
Trots att medarbetarna trivs bra i butiken menar en ändå att hon arbetar i butiken på kort 
sikt, hon är på väg någonstans. Vad hon vill göra i framtiden vet hon inte ännu så hon 
avser att stanna kvar i butiken tills hon vet vad hon vill göra eftersom hon trivs med 
dagens situation. Även den andra medarbetaren räknar med att inte stanna länge på sin 
nuvarande arbetsplats. 
 
Medarbetarna vet att det finns budgetmål för hela verksamheten. Dessa medför inte att de 
känner sig stressade, utan snarare tävlingsinriktade med en vilja att klara målen som finns. 
I dagsläget finns det ingen prestationsmätning på varje enskild medarbetare, utan de 
bedöms som en grupp. Detta tycker de är lite tråkigt då det alltid är kul att se hur mycket 
varje medarbetare säljer. Medarbetarna vet inte om det finns några större visioner, men 
de kan tänka sig att det handlar om service och kunskap. En stor del av arbetet handlar 
om att skapa långsiktiga kundrelationer, och det anser de att de lyckas med. 
 

4.2.2 Butik B - Elektronik 

Butikschefen tillträdde som butikschef för elektronikbutiken för knappt ett år sedan, men 
denne har arbetat inom detaljhandeln i nio år. Butiken har 30 medarbetare som är 
stationerade på de olika avdelningarna. Butikschefen menar att cirka 90 procent av 
butikens mål är av finansiell karaktär såsom budget. Det görs inga jämförelser mellan 
kedjans butiker eftersom de har olika förutsättningar och verkar i städer av varierande 
storlek. Budgeten utformas av den centrala ledningen och den är oftast rimlig men 
butikschefen ges även möjlighet att påverka. Budgeten kan följas dagligen och mål och 
budget diskuteras på morgonmöten. Budgeten följs upp veckovis, då kan butikschefen 
tillsammans med medarbetarna diskutera varför det gått på ett sätt och vad som kan göras 
annorlunda.  
 
Organisationen har uttalade mål som tjäna pengar, vara bäst och ha roligt, målen finns 
tillgängliga för medarbetarna och finns tryckta på exempelvis lönespecifikationen. 
Butiken har även icke-finansiella mål men de är inte alls lika framträdande. Det görs 
kundundersökningar ungefär varannan månad och en medarbetarundersökning görs 
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årligen. Resultatet från kundundersökningen skickas till butikschefen som får hitta 
åtgärder om undersökningen visar på missnöje hos kunder. Om det finns ett missnöje hos 
kunderna prioriteras detta under en tid och butikschefen får tillsammans med 
medarbetarna försöka åtgärda missnöjet, ibland kan de finansiella målen komma i 
skymundan. Trots att det görs kund- och medarbetarundersökningar påpekar 
butikschefen att det är det finansiella som är i fokus.  
 
Butiken har ett bonussystem som baseras på en hel avdelnings försäljning. Bonusen är 
individuell och beräknas utifrån hur mycket varje säljare sålt, men det krävs att hela 
avdelningen sålt bra för att bonusen ska betalas ut.  
 
Personalomsättningen bland säljare är inte speciellt hög och det är betydelsefullt då det 
krävs erfarna och kunniga medarbetare i butiken. Arbetsuppgifterna för butikschefen 
skiljer sig från övriga medarbetare, då denne inte arbetar med försäljning och har många 
administrativa uppgifter. Butikschefen menar att medarbetarna på varje avdelning ska ha 
lika god kunskap om produkterna som en specialiserad butik. Vidare menar denne att 
medarbetarnas kunskap är en anledning till att kunderna väljer butiken om än det låga 
priset är den främsta anledningen.  

 
”Säljarens viktigaste uppgift är att göra kunden nöjd genom sin kunskap” 

 
Nöjda kunder är oerhört viktigt för butiken och butikschefen vill att kunderna tar del av 
den kunskap som butikens medarbetare har. Han menar att medarbetarnas kunskap ökar 
chansen för att en nöjd kund lämnar butiken och minskar risken för återköp. Butiken 
riktar sig inte mot några speciella kunder och det finns inga typiska kunder för butiken.  

 
Medarbetarna i butik B är nöjda med sitt arbete då det består av många intressanta möten 
med kollegor och kunder. Dessutom finns det stora möjligheter till lärande om produkter 
och kommunikation. De tycker däremot att arbetsrotation borde vara mer utbrett, då 
arbetet idag blir monotomt. De tycker att det märks tydligt att chefen är chef, och 
medarbetaren tycker att det är bra att det är så. Denne menar att chefen ska delegera och 
leda arbetet.  
 
”Han cirkulerar mycket på samtliga avdelningar och det märks att han har många administrativa 

uppgifter.” 
 
Nuvarande chef har inte arbetat så länge så de har inte fått det riktiga förtroendet som 
krävs, men de hoppas att det kommer i framtiden. En av medarbetarna har kortsiktiga 
mål med att arbeta i butiken och ett av dessa är att tjäna pengar. Det handlar också om att 
göra ett genuint bra jobb även om arbetet ses som tillfälligt. 
 
Mål och krav finns med verksamheten och dessa finns för hela butiken, på varje 
avdelning och i slutändan för varje enskild medarbetare. Det enskilda ligger i att hela 
tiden arbeta för att den egna avdelningen ska klara sina krav. Årsbudgeten bryts ner 
månadsvis och till varje dag och dessa kommuniceras ut på morgonmöte med 
medarbetarna varje morgon. Målen finns i datorsystem som avdelningschefer har 
behörighet till, vilket medför att mål sprids muntligt till medarbetarna. Krav på att ett 
visst antal produkter ska säljas varje dag finns också, men varken budgetmål eller 
försäljningsmål av produkter får medarbetarna att känna sig pressade. Om mål och krav 
uppfylls så betalas bonus ut i form av ekonomisk ersättning. Detta kan fördelas på 
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avdelningar eller på hela butiken, och fördelas beroende på hur mycket varje 
medarbetare har bidragit till det positiva resultatet.   
 
Det viktigaste är nöjda kunder, vilket på sikt skapar återkommande kunder. Det är också 
viktigt att inte låta kunder vänta och att hela tiden arbeta för att upprätthålla eller 
förbättra relationen med kunden så att denne i slutändan är nöjd när denne går från 
butiken.  
 
Det finns tre ledord för hela verksamheten; tjäna pengar, vara bäst, ha roligt. Dessa är 
komponerade på hög nivå inom koncernen, men trots det anser medarbetarna att de 
passar bra. Det finns inte några andra mått förutom budget men det kan vara bra med 
exempelvis mätningar på nöjda kunder. Dock ser medarbetarna vissa brister i att fokus 
bara ligger på budget, då nöjda medarbetare och kunder på lång sikt skulle skapa goda 
resultat. 
 

”Men å andra sidan ska fokus på nöjd kund vara självklart hos alla anställda.” 
 

4.2.3 Butik C - Profilkläder 

Butiken öppnades förra hösten och kundkretsen består av kvinnor och män från 30 år 
och uppåt. Butiken riktar sig till den målgruppen och har inte ett butikskoncept som 
lockar yngre kunder och det är heller inget de strävar efter. Butikschefen har varit chef 
sedan starten och förutom honom finns två säljare, alla tre har lång erfarenhet av 
detaljhandeln. 
 
Butikens finansiella mål utgörs av en treårig budget. Ett budgetförslag utformas av 
styrelsen men butiken, genom butikschefen, får vara med och tycka till. Butikschefen 
menar att budgeten får stötas och blötas innan den slutligen fastställs. Av organisationens 
totala försäljning sker cirka 25 procent i butiken och resterande 75 procent utgörs av 
försäljning till företag. Det hålls veckomöten där budget diskuteras och följs upp. Trots 
att de uppsatta målen endast är budget påpekar butikschefen att det är viktigt att ha roligt 
på jobbet och han vill heller inte klassificera sig som butikschef utan kallar sig hellre för 
säljare.  
 
Trots att det bara finns ett uppsatt mål för budget finns det andra mål som medarbetare 
ska sträva efter, bland annat kunden i fokus, överleverera och ha roligt på jobbet. Dessa mål 
finns nedskrivna i organisationens ”bibel” som alla medarbetare har tillgång till. För 
butiken är det viktigt att överleverera, alltså ge kunden så mycket som möjligt för att 
bygga en långsiktig relation. Gällande prestationsmätning pratar butikschefen om den 
fastställda budgeten som kontrolleras varje månad. Medarbetarna ges möjlighet att följa 
budgeten dagligen då de har tillgång till budgeten via butikens dator. Om stora avvikelser 
upptäcks försöker de ta reda på vad som kan ha gått fel och hitta åtgärder. Butikschefen 
påpekar att de är beredda på att det kan bli negativ påverkan i och med finanskrisen, men 
än har de inte märkt något. Detta menar han kan bero på att de just nu är inne i 
julhandeln som är butikens bästa försäljningsperiod, men det finns en oro för vad som 
kommer ske efter nyår. 
 
När det gäller att få medarbetarna att arbeta för organisationens bästa menar butikschefen 
att det handlar om att delegera eget ansvar till medarbetarna. De har en budget att följa 
men medarbetarna är inte direkt styrda för hur de ska uppnå uppsatta mål. Det finns en 
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frihet för medarbetarna och de behöver inte känna sig övervakade och kontrollera sina 
val med chefen. Butikschefen menar att lönen inte är speciellt viktig utan att det handlar 
om att trivas med sitt jobb och att få ett eget ansvar och han återkommer till hur viktigt 
det är att ha roligt på jobbet. I dagsläget görs inga mätningar på kundnöjdhet och 
medarbetarnas trivsel, men butikschefen menar att de är en liten organisation och de som 
arbetar där har gjort det under en längre tid och det har en öppen kommunikation. Ett 
tydligt tecken på att de har nöjda kunder är att de har en stor krets återkommande 
kunder, och det är viktigt att de överlevererar för att knyta kunder till sig.  
 
Butikschefen tycker det är viktigt med delaktighet och gemenskap, sen delar de upp 
arbetet så att rätt person gör rätt saker. Butikschefen har ansvar för ekonomi och 
marknadsföring men annars delar han arbetsuppgifter med de andra medarbetarna i 
butiken. Om en kund hittat till butiken, som inte ligger i centrala Luleå, finns 
köpsignaler och då gäller det att vara på tårna och ta hand om kunden. Han återkommer 
till vikten av att överleverera.  
 
Det är låg personalomsättning och medarbetarna trivs på sin arbetsplats och alla är drivna 
och gillar att sälja. Butikschefen är övertygad om att en bra service lönar sig och det är 
något de strävar efter i butiken. Han tillägger att kostnader inte bara kan kapas om man 
vill behålla sina kunder och sälja varor. Kompetensen hos medarbetarna är viktig, och 
säljaren måste ha god kunskap om varorna som säljs och det är något som organisationen 
värdesätter. Personlighet är också oerhört viktigt när man arbetar med försäljning och 
vem som helst kan heller inte bli säljare, antingen har du det eller inte. 
 
Service och kunskap är två begrepp som återkommer och det är nycklarna för butiken. 
Det är det som är skillnaden mellan att en kund väljer att handla i butiken eller inte. 
Butiken är relativt nyöppnad så de är förberedda på att det tar sin tid innan de skapar en 
etablerad kundkrets. Medarbetarna är mycket viktiga då de har ett brett kontaktnät och 
det kan användas för att locka kunder. Grunden till att lyckas är att alla gör ett bra arbete 
varje dag och alla kunder behandlas lika, den lilla som den stora kunden. Att hålla ett lågt 
pris är inget som de fokuserar på.  
 

”Hög service och kvalitet leder till att kunderna kommer tillbaka”. 
 
Butikschefen har märkt att denna strategi lönar sig och att kunderna hittar tillbaka, att 
fokusera på pris leder till ett ständigt ”jagande” och generar inte långsiktiga fördelar. De 
har skapat återkommande kunder genom att bygga upp en relation till kunden genom 
hög servicenivå, kvalitet och kunskap. 
 
Medarbetarna i butik C har arbetat i butiken sedan den startades upp under hösten 2007, 
och är mycket tillfredställda med de uppgifter som arbetet innebär. Innan de började 
arbeta i butiken var de säljare inom koncernen. De tycker att omväxlingen är det som 
främst gör att arbetet är roligt, då det är många olika kunder och ett brett sortiment i 
butiken. Butiken har allt från golfklubbor till porslin och jackor. Även arbetskollegor 
skapar en bra miljö. Butikschefen har arbetsuppgifter som medarbetarna inte utför, 
exempelvis ekonomiska kontroller, marknadsföring och liknande, men trots det menar 
de att det inte är någon skillnad på vem som är chef och inte i butiken.   

 
”Visst gör vi lite olika saker men med tanke på min tidigare erfarenhet så är jag ganska nöjd med 

vart jag befinner mig idag.” 
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Alla medarbetare har enskilda budgetkrav på sig och dessa bryts ner från år till månad, 
vecka och dag. Medarbetarna menar att de hela tiden finns i bakhuvudet och att viss press 
finns. Men samtidigt förstår de att kraven måste finnas där och att de hela tiden måste bli 
hårdare. Kraven och vilka mål som finns är lättillgängliga och finns att beskåda i 
datorsystemen. Dessutom innebär det nära arbetet med butikschefen att mål och krav 
kommuniceras muntligt. Om försäljningen går bra och budget uppfylls innebär det att 
bonus i form av ekonomisk kompensation betalas ut till medarbetarna. Detta fungerar 
som en bra morot. Det viktigaste är att varje dag på något sätt känns meningsfull. Det 
mest centrala för hela organisationen är dock:  
 

”Nöjd kund in, nöjd kund ut” 
 
Butikens resonemang kretsar kring att en nöjd kund är en återkommande kund. Nöjd 
kund uppnås genom kunskap och ärlighet. Om en kund ska köpa en vara för flera 
tusentals kronor är kunskap och ärlighet väsentliga delar i kommunikationen.    
 
De ledord som finns kan tyvärr inte medarbetarna utantill, men de vet att de genomsyrar 
hela verksamheten och alla medarbetare inom koncernen. En av medarbetarna vet att 
ledorden är tillämpbara eftersom de har lång erfarenhet inom organisationen. Målen 
kommuniceras ut på tryckta tröjor och på konferenser.  

4.3 Sammanfattning  
 
 Butik A Butik B Butik C 
Styrmedel Budget Budget Budget 
Antal 
medarbetare i 
butik 

5 30 3 

Chefens roll i 
dagligt säljarbete 

Mycket delaktig Inte delaktig Mycket delaktig 

Bonussystem Nej Ja Ja 
Mätning på 
finansiella mål 

Ja  Ja  Ja  

Mätning på icke-
finansiella mål 

Nej  Ja  Nej  

Strategisk 
inriktning 

Differentierad Kostnadsöverlägsenhet Fokuserad 

Konkurrens Stor Stor Stor  
Tabell 1 Sammanfattning över de tre butikerna i uppsatsen 
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5 ANALYS 
I kapitlet analyseras och tolkas insamlad empiri med stöd av teorin. För att skapa en tydlig 
disposition som förenklar för läsaren, bygger vi analysen utifrån teorins huvudrubriker.  

5.1 Agentteori 
Agentteorin tar upp problematiken med att medarbetaren har egna intressen som frångår 
organisationens, samt att chefen har svårt att kontrollera vad medarbetaren verkligen gör 
(Eisenhardt, 1989). Problematiken gällande kontroll i butik A och C är inte stor då 
cheferna arbetar nära och tillsammans med övriga medarbetare. Dessutom finns det en 
öppen och naturlig relation mellan chef och medarbetare som skapar en ”team-känsla”. 
Någon specifik övervakning anses alltså inte nödvändig. Däremot i butik B finns det 
större risker, då butikschefen inte deltar i den dagliga försäljningen och har då inte samma 
närhet till medarbetarna. En anledning till denna skillnad är antalet medarbetare på 
respektive butik, där butik B har betydligt fler medarbetare. 
 
Butik B och C använder bonussystem i form av ekonomisk ersättning i de fall då 
medarbetarna presterar bättre än förväntat. Detta är ett sätt att förena medarbetarens 
intressen med organisationens (Anthony & Govindarajan, 2007 s 530). Att förena 
samtliga intressen är inte möjligt i någon av butikerna då ofullständig information finns 
gällande medarbetarens beteende.  
 
Det går inte att ha rättvisa bonussystem om det inte finns någon mätning och kontroll på 
mjuka variabler eller icke-finansiella mål, såsom bemötande mot kund och god service. 
Det skulle kunna fungera i butik A och C där chefen arbetar nära medarbetarna, men då 
finns det risk att det blir orättvist på grund av subjektiva bedömningar. 
 
Mystery Shoppers används med jämna mellanrum i butik A som utvärderar och bedömer 
säljarna. Dessa kontroller minskar det informationsövertag som enligt Eisenhardt (1989) 
säljarna vanligtvis har gentemot sina butikschefer. Det som däremot inte finns, och som 
förmodligen skulle minska informationsgapet, är någon form av belöning eller bonus som 
skulle utdelas om kundbemötandet bevisades vara bra.  
 
Både butikschef och medarbetare i butik A är överens om att säljarna är på väg 
någonstans och ser arbetet i butiken som tillfälligt. Detta kan skapa egna intressen för 
medarbetaren, eftersom människor enligt Macintosh (1994, s 29 f) i regel alltid 
nyttomaximerar för egen skull. På grund av arbetets utformning och närhet mellan chef 
och medarbetare ses detta inte som ett problem. I butik B däremot går åsikterna isär, där 
chefen menar att omsättningen på personal inte är speciellt hög, medan medarbetarna 
menar att de ser arbetet i butiken som högst tillfälligt. Här har informationsgapet mellan 
chef och medarbetare negativ inverkan då chefen anser att personalomsättningen är låg 
medan medarbetarna klargör att de är på väg någonstans och ser det nuvarande arbetet i 
butiken som något tillfälligt. 
 
En överhängande risk med agentteorin är alltså att prestationsmätning inte utförs på icke-
finansiella mål, vilket medför att de kontrakt som agentteorin nämner inte ger den positiva 
effekt som det borde. Två av butikerna använder som vi nämnt tidigare bonussystem när 
försäljning går bättre än budgeterat och i det fallet fungerar kontraktets funktion väl. Att 
butiken kan dela ut bonus beror på att prestationsmätning utförs på just budget. Som 
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empirin visar är det endast butik B som har prestationsmätning på icke-finansiella mål, 
nöjda kunder, och det är de som i praktiken kan ge bonus till medarbetarna om 
exempelvis antal nöjda kunder ökar. Dock är det något som inte förekommer. Risken 
med att kontraktets effekter inte tillgodoses är att de risker som förekommer inom 
organisationen och i varje butik ligger på cheferna, och medarbetarna har färre 
incitament och lägre motivation till att följa samliga mål och strategier som finns. 
Eisenhardt (1985), vars tankar om att säljare inom detaljhandeln utvärderas och prisas på 
resultat, fördömer butik B och C som har bonussystem baserade på budget.  

5.2 Ekonomistyrning och kategorisering av ekonomistyrning 
Generellt sett för de tre butikerna är att ordet ekonomistyrning inte är något som 
används i det dagliga arbetet. Samtliga ingår i större koncerner så majoriteten av det 
arbetet utförs på högre nivå. Det märks ändå tydligt att butikscheferna bedriver 
ekonomistyrning trots att de inte vet om det. Anthony och Govindarajan (2007, s 4 ff) 
menar att ekonomistyrning går ut på att inspirera medarbetarna till att uppnå de mål som 
finns. Det framgår tydligt i framför allt de mindre butikerna A och C att cheferna sporrar 
och uppmuntrar medarbetarna på ett informellt sätt, för att uppnå de mål som finns.  
 
Den tydliga skillnaden mellan finansiell- och icke-finansiell styrning som Kaplan och 
Norton (1996, s 8 ff) nämner syns tydligt på samtliga butiker i uppsatsen. Det intressanta 
här är att samtliga aktörer menar, på ett eller annat sätt, att de finansiella budgetmål som 
finns ska uppnås genom icke-finansiella mål. Det är nöjda kunder, god service och 
kunskap som på sikt ska bidra till uppfyllda finansiella mål och framgång. Trots detta sker, 
som vi tidigare nämnt, ingen formell prestationsmätning på dessa icke-finansiella mål, 
med vissa undantag i butik B.   
 
Som teorin visar angående resultatbaserad styrning så bör samtliga butiker tillämpa det då 
output, antal sålda varor, är enkelt att mäta. Vid resultatbaserad styrning är säljarens 
arbetssätt och metod oväsentlig, det är endast resultatet som räknas. Här ser vi en stor 
skillnad mellan empiri och teori då samtliga tre butiker hela tiden nämner hur viktigt det 
är med service, nöjda kunder och medarbetare och kunskap. Mentaliteten gör hur du vill, 
bara du presterar är lämplig vid resultatbaserad styrning, men detta var något som inte 
uppmuntrades av butikscheferna. Snarare tvärtom, att goda resultat uppnås genom service 
och kunskap som skapar långsikta kundrelationer. Just detta med lojala återkommande 
kunder är något som samtliga aktörer nämner, är något som inte kännetecknar 
resultatbaserad styrning. Att denna styrning skulle bidra till att risken förflyttas från 
principal (chef) till agent (säljare) stämmer, oavsett vilken typ av organisation det gäller 
eftersom agenten får krav på sig att uppnå ett visst resultat och ”morot och piska” 
används beroende på hur väl kraven uppfylls. Men att det skulle bidra till att motståndet 
från agenterna minskar och då presterar bättre kan vi inte styrka i denna uppsats eftersom 
ingen av de tre butikerna klassas som resultatorienterat styrda, trots att de enligt teorin 
borde vara det. 

5.3 Styrning med hjälp av strategier och prestationsmätning 
Flertalet författare (Porter, 1980, s 15; Helfat, 2002) hävdar att strategier är oerhört 
viktiga för en organisation. Trots att butikscheferna inte kallar det strategier så framgår 
det att chefer och medarbetare vet ungefär hur de ska arbeta för att uppnå de mål som 
finns. Skillnader framkom framför allt från butik B, vars storlek medför att strategier, mål 
och visioner är mer utarbetade på högre nivå inom koncernen. Vid en koppling till 
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Porters tre generiska strategier, så är det inte något som de tre butikerna officiellt har 
uttalat. De tre generiska strategierna består som teorin visar av tre allmänna strategier som 
ska hjälpa organisationen att inrikta sig på en av dessa för att då skapa konkurrensfördelar. 
Det är viktigt för butiken att inte fastna mellan flera av dessa strategier, så därför har vi i 
den empiriska insamlingen kartlagt var och en av butikerna för att se vart de hamnar i 
Porters matris (Figur 4). Relativt tidigt stod det klart att respektive butik kunde klassas i 
var och en av de tre generiska strategierna, just som vi antagit och sett tendenser till i 
inledningen av arbetets gång.   

 
Figur 4 Porters tre generiska strategier tillämpade på de tre butikerna 

 
Teorin säger att prestationsmätning bör utvärderas för att se om de överensstämmer med 
företagets strategi (Johnson & Pongatichat, 2008). Samtliga tre butiker har stort fokus på 
de finansiella målen, budget. Det är framför allt budget som det sker uppföljning och 
prestationsmätning på. Anthony och Govindarajans (2007, s 460) figur som menar att 
what gets measured, gets done, och visar att det finns brister när det gäller prestationsmätning 
i butikerna. Samtliga butikschefer och medarbetare pointerar att nöjda kunder och god 
service är viktigt. Trots det är det bara butik B som har någon form av uppföljning på 
nöjda kunder, men att de i sin tur inte lägger stort fokus på det. I butik A och C finns 
det goda förutsättningar för kontroll över god service då butikerna är relativt små och 
antalet medarbetare är lågt. Trots det sker fortfarande ingen prestationsmätning på det.  
 
Indelningen av butikerna i de olika generiska strategierna medför att viss typ av 
prestationsmätning och ett visst beteende är önskvärt för goda resultat. 
Kostnadsöverlägsenhet fokuserar på att hålla låga kostnader och därmed ett lågt pris till 
kund. Finansiella mål och mätningar blir därför viktiga för att uppnå effektivitet. Detta 
ser vi tendenser till i butik B vars mål till 90 procent är av finansiell karaktär. De är 
dessutom inriktade på att hålla ett lågt pris mot kund. Butikschefen nämner kunskap som 
den avgörande faktorn för framgång, men genom medarbetarnas åsikter kan vi få fram att 
fokus ligger på att sälja stora mängder till ett lågt pris. Detta stärks också av att 
bonussystem endast finns för finansiella mål och försäljningsmål. Rådande konkurrens 
som sett inom branschen gör att kostnadsöverlägsenhet passar butik B, och 
prestationsmätningen med de följande bonussystemen skapar positiva styreffekter.  
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Butik A klassas till en differentierad strategi då produkterna består av varumärken som 
skiljer sig från konkurrenternas, samt att produkterna har god kvalitet. Här är det viktigt 
att kontrollera kundnöjdhet och sortiment för att tillgodose kundernas behov, för att på 
sikt få lojala och återkommande kunder. Således blir de finansiella prestationsmätningarna 
inte lika betydelsefulla, utan större fokus bör ligga på icke-finansiella mått. Även här ser 
vi tendenser till att butikens prestationsmätning är av rätt karaktär. Visst har budget stor 
betydelse, men Mystery Shoppers och butikschefens nära och likartade arbete tillsammans 
med sina medarbetare medför att en informell prestationsmätning kan bedrivas. Dessa 
Mystery Shoppers gör så att medarbetarnas arbete mot kund kontinuerligt kontrolleras. Det 
är trots allt kundbemötandet som skapar återkommande kunder. Något som också är 
viktigt i en differentierad butik är de produkter som erbjuds. Fallet i butik A medför att 
sortimentet inte kan påverkas på butikschefens nivå. Detta, om så var fallet, skulle kunna 
skapa ytterligare kundnöjdhet om kunder hade chansen att påverka sortimentet.  
 
I butik A kan styrningen ses som lite skev. Budget används som det primära styrmedlet, 
och detta kan medför att de anställda ser siffror som det primära. I en differentierad 
strategi bör fokus ligga på produkter och kunskap. Butikens storlek med endast fem 
medarbetare medför att den informella styrningen gör så att den differentierade strategins 
grundpelare ändå tillämpas.  
 
Ett segment som butik C inriktar sig på är företag. Detta medför att butik C har en 
fokuserad strategi. Inriktningen lutar åt det differentierade, och företaget arbetar för att 
göra kunden nöjd i alla lägen och skapa ett mervärde. Givetvis kan prisets betydelse inte 
helt åsidosättas då det råder konkurrens inom branschen, men fokus ligger på hög service 
och kvalitet. Prestationsmätningen bör därför vara av både finansiell och icke-finansiell 
karaktär, vilket det också är i butiken. Budgeten i samband med butikens storlek som 
medför att informell kontroll av service kan ske. Antalet återkommande kunder anses 
som stort vilket butikschefen ser som ett kvitto på att de är nöjda. Den faktiska 
styrningen som skapar återkommande kunder är just att skapa en nöjd kund, och ibland 
görs det på priset och ibland på att leverera rätt saker till rätt tid och plats. De produkter 
som säljs i butiken är noggrant utvalda för att passa fokuserad målgrupp.  
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6 SLUTSATSER 
I kapitlet presenteras den slutsats vi kommit fram till i vår uppsats. Kapitlet avslutas med förslag på 
förbättringar och framtida forskningsområden. 

6.1 Slutsats 
Analys av teori och empiri klargör flera saker som medför att vi kan svara på vårt syfte. 
Butikschefernas kunskap om ekonomistyrning och vad det betyder i allmänhet är näst 
intill obefintlig. Dock ser vi att styrning används hela tiden i det dagliga arbetet. Mycket 
handlar om att uppnå de finansiella mål som finns med verksamheten, alltså budget för 
verksamhetsåret. Samtliga butiker bryter ner dessa för att skapa kortsiktiga och mer 
konkreta målsättningar som för samtliga inblandade blir mer verkliga. Arbetet med de 
icke-finansiella målen är av mer informell karaktär, och vi kommer fram till att det sker 
någon form av informell prestationsmätning och kontroll på de icke-finansiella mål som 
finns. Detta gäller butiker som har mindre antal medarbetare där chefen arbetar nära 
övriga medarbetare. Så antagandet what gets measured gets done kan till viss del stämma in, 
då prestationsmätning sker men av informell karaktär. Denna prestationsmätning blir 
subjektiv och bygger inte på något rättvist system. Det som därför saknas för att skapa 
ännu bättre resultat är någon form av bonussystem för icke-finansiella mål. Men vi ser det 
som mycket svårt att använda bonussystem på icke-finansiella mål, dels på grund av att 
det inte sker någon riktig prestationsmätning på de mjuka variablerna och bedömningar 
blir som vi nämnt tidigare, subjektiva.  
 
Samtliga butikschefer och medarbetare använder termer som service, nöjda kunder, och 
kunskap väldigt frekvent. Vi ser dem som butikernas icke-finansiella mål och känslan är 
att de intervjuade ser dessa som de viktigaste målen. Trots det sker ingen 
prestationsmätning på dem, och inget bonussystem finns. Här ser vi ett tydligt exempel 
på att det som anses viktigt är svårt att kontrollera och mäta. 
 
Trots att den största delen av styrningen är på de budgetar som upprättas varje år, så 
uppfattas detta inte negativt av medarbetarna i det dagliga arbetet. Vissa menar att viss 
oro skapas i och med de ekonomiska kraven men att de ändå har full förståelse till varför 
de finns, medan andra ser det som en tävling att uppnå målen.  
 
Vi ser att orsaker till skillnader mellan de olika butikerna finns kan bero på rådande 
konkurrens inom respektive bransch. Exempelvis butik B inom hemelektronik har en 
bred konkurrens från såväl andra butiker som Internet. Dessutom medför det stora 
informationsutbudet om produkter, att pris förmodligen är det som lockar till köp.  Butik 
A som är differentierad har också stor konkurrens men de skyddar sig mot detta genom 
att erbjuda unika produkter med hög kvalitet, samt goda kunskaper om dessa.  

6.2 Vad kan förbättras 
I flera fall ser vi tendenser till att butikerna använder den styrning som finns idag på 
grund av tradition och enkelhet. Att sätta ekonomiska mål för verksamheten har funnits i 
historien och det har fungerat. Finansiella mål som budget är också enkla att sätta, mäta 
och utvärdera. Det innebär också relativt låga kostnader för organisationen, och 
ekonomisk vinning framgår tydligt då årsbudget uppfylls. Däremot ser vi att detta är ett 
kortsiktigt tänkande som ger ekonomisk framgång på kort sikt. Teorin visar att icke-
finansiella mål ger ett mer långsiktigt synsätt i och med nöjda kunder och långvariga 
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relationer med dessa. På de mindre butikerna sker informell styrning på mjuka variabler 
vilket medför att cheferna kan ha god kontroll över medarbetarnas agerande och rätta till 
om något sker på oönskat sätt. Något som däremot skulle kunna förbättras är exempelvis 
fokusering på personal, är medarbetarna tillfredställda med sin arbetssituation. Mätning 
och uppföljning på detta skulle kunna innebära mer nöjda medarbetare, och därigenom 
ett bättre resultat för organisationen på lång sikt.  
 
En av butikerna tillämpar Mystery Shoppers och detta ser vi som ett mycket bra sätt att 
upprätthålla kvalitet hos de anställda. Något som mycket väl skulle kunna tillämpas i de 
andra butikerna för att förbättra de icke-finansiella faktorerna som påverkar försäljningen.  
 
Butik A har i dagsläget inget bonussystem, och detta skulle vara en faktor som skulle 
skapa större incitament för de anställda att prestera bättre. Även belöning för goda 
utlåtanden efter kontakt med en Mystery Shopper skulle kunna användas, för att då skapa 
ytterligare incitament till ett bättre kundbemötande som är i linje med den differentierade 
strategi som råder.  

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Denna uppsats behandlar två ämnen som inte är välbehandlade inom dagens forskning. 
Med tanke på de tidsbegränsningar som varit gällande under denna uppsats anser vi att 
många delar ej blivit behandlade. Många olika uppslag till fortsatt forskning och 
undersökning har uppkommit under arbetets gång.  
 

� Hur upplever kunden butikssäljares beteende vid ett kundmöte, och stämmer 
dessa upplevelser överens med hur butiken i fråga vill att det ska vara 

� Se likheter men framför allt skillnader mellan butiker inom samma affärsområde, 
och om de konkurrerar med hjälp av olika generiska strategier 

� Vad skulle större fokusering, kunskap och implementering av en generisk strategi 
medföra för effekter, positiva och negativa 

� Jämföra detaljhandel som anses vara på en osäker marknad, med exempelvis ett 
tillverkande företag som är på mer säker marknad.  
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Bilaga A 

Intervjuguide, butikschef 
Dessa frågor ställs till de chefer som är verksamma i de tre butiker som vi baserar denna uppsats på. 
Samtliga intervjuer kommer att vara anonyma, vilket betyder att det i uppsatsen inte kommer att 
finnas några namn på personer eller företag.  
 
Inledning 

� Titel 
� Tidigare erfarenhet 
� Tid på nuvarande post 

 
Mål och strategier 

� Vilka uttalade mål har ni med verksamheten? 
- Vilka mål tycker du är viktigast? 
- Finns dessa uttalade i skrift för medarbetarna att beskåda? 
- Vad tycker du om målen? Är de rimliga, bra, dåliga? Varför? 
- Har ni några andra ledord eller ”regler” som på något sätt formar 

medarbetaren och dennes sätt att arbeta på? 
- Hur kommuniceras målen ut till medarbetarna? 

� Vilka strategier använder ni för att nå upp till dessa mål som finns? 
 
Prestationsmätning 

� Används återkoppling och prestationsmätning till alla mål som finns?  
� Vad används för att motivera medarbetarna för att uppnå mål? 
� Hur arbetar du för att återkoppla och se hur medarbetaren har arbetat för att 

uppnå de mål och strategier som finns? 
� Vilken form av prestationsmätning och uppföljning finns? 

- Finns det vissa mål som är viktigare än andra? 
- Är det prestationsmätning på alla mål som finns, eller bara vissa? 

� Har du som butikschef varit delaktig i att utforma de mål som finns?  
 
Agentteorin 

� Hur ser du på ditt ledarskap?  Förklara hur det märks att du är chef.  
- Vad skiljer dina uppgifter från övriga medarbetare? 

� Vilken typ av medarbetare arbetar i er butik? (unga, studerande, äldre, utbildade, 
etc?) 
- Tror du de har egna mål som går utanför butikens mål? 
- Vet du vad medarbetaren har för målsättning med sitt arbete, är det något 

tillfälligt eller är det något långvarigt? 
� Vad har du som butikschef för krav på dig från dina högre chefer? 
� Säg att du inser att en av dina medarbetare inte agerar rätt i den dagliga 

försäljningen. Detta syns antingen på siffror eller via dina observationer. Hur 
agerar du för att få bort detta beteende?  

 
Styrning med hjälp av strategier 

� Varför väljer en kund just er butik framför konkurrenter?  
� Vart vill ni befinna er jämfört med era konkurrenter? 
� Vilka faktorer tror du påverkar er verksamhet?  
� Vilken typ av kunder har ni? Något specifikt över dem gällande ålder, kön, etc? 

- Riktar ni er till någon/några speciellt? 
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- De kunder som ni har, är det sådana som kommer tillbaka om och om igen, 
eller är det mest nya kunder?  

- Om ni ska förklara vad en optimal kund är, hur skulle en sådan se ut? 
� När en av medarbetare arbetar i butiken, vad vill du att denne ska tänka på?  

- Finns det några ord som medarbetaren hela tiden bör ha i bakhuvudet.  
� Enligt dig, har kunden alltid rätt?  
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Bilaga B 

Intervjuguide, medarbetare/säljare 
Dessa frågor kommer att ställas till medarbetare i vald butik. Även här kommer vi att klargöra att 
det som kommer fram vid dessa intervjuer inte kommer att spridas vidare till någon, och anonymitet 
föreligger. Detta för att medarbetaren ska våga svara ärligt på frågorna. 
 
Inledning 

� Titel 
� Tidigare erfarenhet 
� Tid på nuvarande post 

 
Agentteorin 

� Hur är det att arbeta i butik? 
- Är du nöjd med ditt arbete och dina arbetsuppgifter? 
- Finns det något att önska när det gäller arbetsuppgifter, kollegor, etc? 

� Hur är din chef? Märks det att det är din chef tydligt, eller är denne som en i 
gänget? 

� Vad har du för mål med att arbeta här? Långsiktigt, kortsiktigt? 
 

Prestationsmätning 
� Vet du om det finns några mål på dig som du måste uppnå? Vilka krav har du på 

dig?  
- Vad tycker du om detta? Skulle någonting vara annorlunda? 
- Framgår det tydligt från din chef vad du ska göra och vilka krav som finns 

på ditt arbete? 
� När du arbetar, vad är viktigt för dig?  
� Bedöms ni som arbetar i grupp eller enskilt? 
� Om det går bra en vecka, månad, år; brukar ni få bonusar? 

 
Allmänt 

� Vet du om det finns några visioner, mål, och strategier för hela företaget? 
- Berätta hur dessa känns. 
- Är de korrekta/relevanta tycker du? Känns alla lika viktiga? 
- Hur har dessa kommit till din kännedom? 
- Har du i något skede fått vara med och utforma dessa? 
- När en kund går ut genom dörren, vad är det viktigaste för dig som 

säljare då? 
- Hur tycker du att man ska arbeta för att uppnå dessa mål som finns? 

� Tycker du att din chef arbetar aktivt för att de mål som finns ska användas i det 
dagliga arbetet? 

� Vad tycker du är viktigast i ditt arbete?  
 


