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FÖRORD 

 

Detta examensarbete är en slutprodukt av fyra års ekonomistudier med inriktning redovisning 
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som inspirerat oss. 
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genomförbar. Vi vill även tacka handledare Anders Nilsson vars stöd och kritik har höjt kvalitén 

på arbetet. Sist men inte minst vill vi även tacka opponenterna som med saklig kritik har lyft 

vår ambitionsnivå. 
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SAMMANFATTNING 

 

Provision används i försäljningsintensiva företag för att öka medarbetares prestationer till ökad 

försäljning. Provision är ett starkt styrmedel och kan skapa negativa effekter i form av 

dysfunktionella beteenden och kortsiktiga beteende hos medarbetare. Då provision inte agerar 

enskilt utan samspelar med den övriga styrmixen är det viktigt att förstå hur provision kan 

samspela med övriga komponenter i en styrmix. Syftet med studien är att skapa ökad kunskap 

om styrmixens utformning i försäljningsintensiva företag som använder provisionsstyrning 

samt analysera samspelet mellan provisionsstyrning och den övriga styrmixen. En kvalitativ 

metod användes vid genomförandet av studien. Fallstudier genomfördes för att på djupet kunna 

införskaffa kunskap om styrningen i utvalda företag. Resultatet visar att styrmixens utformning 

skräddarsys för varje enskilt företag samt att företag verksamma inom samma bransch och med 

liknande dignitet har likartad utformning. Studiens slutsatser tyder på att samspelet i 

försäljningsintensiva företag är av medverkande karaktär gällande komponenterna 

nyckelprestationsmått och utformning av mål. Vad gäller provisionens samspel med 

prestationsmätningar är det av motverkande karaktär. Provisionens utformning leder till 

kompletterande samspel av både medverkande och motverkande karaktär.  

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

Commissions are used in sales-intensive businesses to increase employee performance to 

increased sales. Commissions are a strong means of control and it can create negative effects 

in the form of dysfunctional behavior and short-term behavior by employees. Because 

commission is not acting alone, but interact with the rest of the control systems it's important 

to understand how the commission can interact with other components in the control package. 

The purpose of the study is to increase knowledge about the control systems design of sales-

intensive companies that use commission controlling and analyzing the interaction between the 

commission management and the other the control systems. A qualitative approach was used 

in the implementation of the study. Case studies have been used to acquire deep knowledge of 

control in selected companies. The results showed that control systems design was tailored to 

each individual company and that the companies operating in the same line of business and 

with similar magnitude had similar design. The study's findings suggest that the interaction of 

sales-intensive companies are of participating nature regarding the components key 

performance metrics and design goals. As regards of commission interaction with performance 

measurements, it is of countervailing character overview. The design of commission lead to 

complementary interplay of both participants and countervailing character. 
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1. INTRODUKTION 
I detta kapitel introduceras studien, vilket ämne den berör samt frågeställningen studien avser 

att besvara. Studiens syfte förklaras i slutet av kapitlet. 

1.1 Bakgrund  

 

Styrning används inom organisationer för att förverkliga organisationens strategi där det är 

ledningen som utformar den övergripande strategin menar Marginson (2002). Enligt Chenhall 

(2003) är organisations strategi den viktigaste uppgiften för ledare. Macintosh och Quatrone 

(2010) menar att organisationens strategi speglar hela organisationen. Enligt Langfield och 

Smith (1997) visar den traditionella synen gällande organisationsmodeller att det finns ett 

samband mellan strategi, omgivning, teknologi, organisationens struktur och styrsystem. 

Chenhall (2003) menar att styrningen består av styrsystem som är till för att bistå ledningen 

med att nå organisationens mål, utformningen av styrsystem kommer därför påverkas av 

sammanhangen de verkar i. 

 

Malmi och Brown (2008) menar att det finns många definitioner och benämningar för 

styrsystem i litteraturen om styrning. Författarna menar att det finns många likheter mellan de 

olika definitionerna samtidigt som det finns markanta skillnader. Styrsystem kan definieras 

brett och innefatta allt som styr ett företag samtidigt som de kan ha specifikt fokus likt ett 

företags budget (ibid). Chenhall (2003) menar att styrsystem kan fokusera på externa data 

(kunder, konkurrenter, icke-finansiella mått) och även på sociala data. Ett styrsystem beskrivs 

av Giglioni och Bedeian (1974) som ett återkopplingsinformationssystem medan Simons 

(1995) menar att systemen används för att bibehålla eller förändra mönster i organisationen 

med hjälp av formella informationsbaserade rutiner. Används styrningen inte för att bibehålla 

eller förändra organisationen räknas de inte som styrsystem (ibid). Chenhall (2003) menar att 

styrsystem är likt ett verktyg som används för att bistå ledare att fatta beslut.  

 

Chenhall (2003) menar att det finns svårigheter i att studera enskilda styrsystem eftersom de 

kan påverkas av organisationens övriga styrning. Tas det inte i åtanke att den övriga styrningen 

påverkar de enskilda styrsystemen kan studien få ett falskt resultat. Ett sätt att lösa detta 

problem är att urskilja vilka samband som finns mellan de olika styrvariablerna och hur 

samband mellan dessa ser ut (ibid).  Enligt Malmi och Brown (2008) kan styrsystem införas av 

olika intressegrupper inom en organisation och kan ske vid olika tidpunkter. Därför menar 

Malmi och Brown (2008) menar att styrsystem bör ses ur ett helhetsperspektiv. Att studera 

företagets olika styrsystem tillsammans innebär att det är företagets styrmix som granskas. 

Malmi och Brown (2008) menar att det är viktigare att studera styrmixer som helhet istället för 

att se till de enskilda styrsystemen då dessa inte agerar enskilt. 

 

En styrmix består av flera olika styrsystem som används ihop, enligt Abernethy och Chua 

(1996). Det finns få tidigare studier angående styrning som en mix trots att konceptet finns 

etablerat i tidigare litteratur och är således inte är en nyhet (ibid). Malmi och Brown (2008) 

nämner att det saknas empiriskt stöd för sambanden mellan styrsystemens påverkan och 

samverkan mellan varandra. Styrsystem kan förstärka, motverka, substituera och komplettera 

andra styrsystem i styrmixen (ibid). Abernethy och Chua (1996) menar att styrsystem verkar 

som en mix när de är designade för ett gemensamt mål.  
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1.2 Problemdiskussion 

 

I studier som behandlar kompensation i försäljningsintensiva företag är agent-principal-teorin 

central. Agent-principal-teorin förklarar kontraktet mellan två parter, ägare (principal) och 

anställda (agenter) inom organisationer och parternas olika egenintressen. Agent-principal-teori 

beskriver att alla aktörer är rationella nyttomaximerare. Då agenten utför tjänster åt principalen 

kan det ske på principalens bekostnad. För att undvika detta kan principalen antingen övervaka 

agenten eller skapa incitamentprogram som gör att agentens nytta blir samma som principalens 

(Grossman & Hart, 1983).  

 

Simons (1995) menar att medarbetare behöver frihet för att tillvarata möjligheter och 

tillfredsställa kunder. Blir frihet för stor kan det leda till oönskade beteenden från medarbetare 

vilket kan riskera organisationens anseende. För att undvika detta kan medarbetare konstant 

övervakas eller så kan organisation med hjälp av incitament försöka föra medarbetarnas mål i 

linje med organisationen (ibid). Kurland (1991) menar i sin studie att enbart använda sig av 

incitamentprogram skapar en konflikt och att detta inte löser agent-principal problemet.  

 

Mallin och Pullins (2009) nämner att styrsystem kan innefatta belöningar antingen för att 

kontrollera eller för att få information. Provisionsersättningen utgör en prestationsvillkorad 

belöning till försäljare och förekommer inom försäljningsintensiva företag (ibid). Branscher där 

provision vanligtvis förekommer är telemarketing-, bilförsäljning- och försäkringsföretag 

(www.arbetsformedlingen.se). Murphy (2004) menar att eftersträvan av status och konkurrens 

ökar risken för problematiska beteenden hos anställda vilket kan vara bekymmersamt då det är 

egenskaper som ofta eftersträvas av anställda i försäljningsintensiva företag. Ett problematiskt 

beteende bland medarbetare är något som ledningen vill undvika eftersom det faller utanför vad 

som är önskvärt ur ett värderings- och etiskt perspektiv för organisationen (ibid).  

 

Att försäljningsintensiva företag använder sig av provision för att styra medarbetarnas mål mot 

företagets mål och påverka säljarnas motivation att sälja kommer dock inte riskfritt för 

företagen. Küster och Canales (2008) menar att säljares handlingar och beteenden påverkas 

beroende på vilket belöningssystem de har samt att medarbetares beteende påverkar både 

företagets kunder och dess resultat. Baker, Jensen och Murphy (1988) menar att samtidigt som 

finansiella incitament i princip ökar produktiviteten så ökar negativa effekter signifikant, dessa 

effekter är kostsamma för medarbetares moral och produktivitet. Otley (1999) menar att en 

negativ effekt av provision är att det kan leda till kortsiktigt beteende. Baker et al. (1998) menar 

att kostnaden av att hantera problemen som kan uppstår vid användning av provision kan 

överväga dess fördelar. 

 

Provisionsstyrning kan påverka styrmixen på olika sätt, antingen genom att samverka, 

motverka eller komplettera med styrsystemen i styrmixen. Att styrmixen inte skulle påverkas 

av provisionsstyrningen är däremot inte troligt då Malmi & Brown (2008) visar att styrsystem 

inte agerar enskilt. Det går inte att enbart styra med provision eftersom detta påverkar företagets 

övriga styrmix. Ferreira och Otley (2009) menar att om styrsystem inte fungerar bra 

tillsammans fungerar inte styrmixen optimalt det är därför viktig att förstå styrkor och samband 

mellan styrsystem för att förstå hur de samverkar. Helheten har större betydelse än delarna men 

sett till designen eller användningen av styrsystem kan de vara mer eller mindre passande med 

de övriga systemen. I de fall styrsystem inte passar bra med de övriga styrsystemen kan det 

uppstå problem med styrningen (ibid). 
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Hur kan provision samspela med övriga komponenter i en styrmix i försäljningsintensiva 

företag? 

 

1.3 Studiens syfte 

 

 Öka kunskapen om styrmixens utformning i företag som använder provisionsstyrning.  

 

 Anpassa Ferreira & Otleys modell för att analysera samspelet mellan provisionsstyrning 

och den övriga styrmixen. 

 

 Pröva modellens tillämplighet för att analysera styrmixen bland olika företag. 

 

1.4 Centrala begrepp och antaganden  

 

Problemdiskussionen innehåller tre centrala begrepp: styrmix, utformning och 

provisionsstyrning. Dessa fyra begrepp ligger som grund till studien för att styra och avgränsa.  

 

 Styrmix är en samling av flera olika styrsystem som används ihop, omedvetet eller 

medvetet (Malmi & Brown, 2008). 

 

 Utformning visar vilka styrsystem som ingår i ett företags styrmix och hur de förhåller 

sig till varandra (Ferreira & Otley, 2009). 

 

 Provisionsstyrning syftar till att bistå organisationen att uppnå dess önskade prestationer 

genom att ge medarbetare incitament (Küster & Canales, 2008). 

 

Andra viktiga begrepp i studien: 

 

 Styrsystem: (Management accounting and control system (MACS))(Performance 

management systems (PMS)) System som används inom företag för att styra företaget 

kan till exempel vara ett företags budget eller provision till medarbetare. (Malmi & 

Brown, 2008; Ferreira och Otley, 2009) 

 

1.5 Disposition 

 

Kapitel 1. Innehåller introduktion och bakgrund till strategi och kopplingen mellan strategi och 

styrning för att sedan introducera styrsystem samt hur dessa tillsammans bildar en styrmix som 

är viktig att se som helhet. Problemdiskussionen presenterar provision brett för att sedan 

smalnas av. Detta ledde till studiens syfte vilket var att få ökad kunskap om utformningen av 

styrmixen i företag som använder sig av provisionsstyrning och analysera samspelet med hjälp 

av studiens analysmodell.   

 

Kapitel 2. Innehåller studiens tillvägagångssätt för att genomföra arbetet och besvara såväl 

syftet som forskningsfrågan.  

 

Kapitel 3. Innehåller teorin som ligger till grund för uppsatsen. Teorikapitlet behandlar begrepp, 

tidigare forskning inom området och teorier kring styrning, provision, styrmix, utformning samt 

balans. Kapitlet inleds brett med teorier kring situationsbaserad forskning och avslutas med 

studiens tillämpade analysmodell.   
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Kapitel 4. Innehåller en sammanställning av resultatet från intervjuerna som genomfördes i 

form av fallstudier.  

 

Kapitel 5. Innehåller en analys av studiens resultat.  

 

Kapitel 6. Innehåller studiens slutsatser och där besvaras forskningsfrågan samt förslag till 

fortsatt forskning lämnas. 
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2. METOD 
I detta kapitel beskrivs hur studien genomförts. Vilka ”redskap” som använts i studiens 

utförande samt motivationer gällande valen av forskningsansatser och forskningsstrategi.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt  

 

I studien användes ett aktörssynsätt för att komma närmare intervjusubjekten och söka förstå 

tankeprocesserna bakom deras företagsstyrning. Aktörssynsättet användes även för att uppnå 

den första delen av studiens syfte: att få ökad kunskap gällande företags utformning av 

styrningen. Norén (1995) menar att det mest centrala med ett aktörssynsätt är att få access till 

ledares tankar och agerande för att förstå företags sätt att fungera. Det Norén (1995) beskriver 

som potentiellt problematiskt med ett aktörssynsätt är att få åtkomst till aktörerna och deras 

tankeprocesser. 

 

I studien användes även ett analytiskt synsätt för att uppnå studiens andra syfte: att analysera 

samspelet mellan styrsystemen i respektive företag. Datainsamlingen formades till studiens 

resultat där mönster urskildes för att komma närmare de teoretiska begreppen som studiens 

modell förhåller sig till. Att hitta förklarningar på avvikelser och att hitta mönster samt 

regelbundenhet är ambitionen med ett analytiskt synsätt inom forskningen, menar Arbnor och 

Bjerke (2009).  

 

2.2 Forskningsansats 

 

Deduktion. I studien skapades en analysmodell utifrån befintliga teorier om styrsystem och 

provision. Analysmodellen belyser fyra kategorier av styrsystem som enligt tidigare studier kan 

påvisa större samspel med provisionsstyrning. Analysmodellen utgjorde sedan grunden för 

intervjuguiden där de belysta styrsystemen undersöktes. Resultatet av studien jämfördes med 

en analysmodell. En renodlad deduktiv process innebär att det utifrån teori utformas hypoteser, 

menar Bryman och Bell (2005). Hypoteserna styr utformningen av datainsamling där data som 

insamlats blir studiens resultat (ibid). Efter att studiens resultat fastställts genomförs en 

hypotesprövning (ibid).  

 

Bryman och Bell (2011) beskriver att ett deduktivt angreppssätt kan verka linjärt i sin 

utformning då processen följer en tydlig och logisk ordningsföljd. Det behöver dock inte vara 

fallet, det finns exempel där forskares syn på litteratur och teorier har ändrats under 

forskningens gång. Bryman och Bell (2011) nämner att detta kan ha flera förklarande 

anledningar till att de påverkas. En förklarande faktor att data inte passar den ursprungliga 

hypotesen eller att relevansen på data visar sig först efter att dess insamling gjorts (ibid). 

Deduktiv forskning kan således leda till oväntade resultat och det kan komma att påverka dels 

studiens syfte samt även den teoretiska referensramen. Att arbeta efter ett deduktivt arbetssätt 

utesluter således inte att även använda sig av induktion då teorin kan komma att ändras efter 

datainsamlingen (ibid).  

 

2.3 Forskningsstrategi 

 

I studien användes en kvalitativ metod för att undersöka hur intervjusubjekten uppfattar att 

styrningen är utformad i deras företag. En nära kontakt med intervjusubjekten eftersträvades 

genom intervjuer. Kvalitativ forskning innebär enligt Bryman och Bell (2005) att forskningen 

fokuserar på ord och inte på siffror. I studien var det viktigt att se helhetsbilden av styrningen 

och varför den i just det sammanhanget var utformad som den var. Detta för att kunna förstå 
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hur den övriga styrmixen samspelade med provisionsstyrningen. I kvalitativ forskning försöker 

forskaren att se hur individer uppfattar och tolkar sin verklighet (ibid).  Enligt Holme och 

Solvang (1997) är det viktiga i kvalitativa metoder att på olika sätt ackumulera information som 

leder till både djupare förståelse av problemet samt en helhetsbild av sammanhanget.  
 

2.4 Urvalsförfarande 

 

I studien utfördes sju fallstudier. Resultatet av fallstudierna jämfördes med varandra samt mot 

studiens analysmodell. Bryman och Bell (2005) menar att en fallstudie är en studie som 

analyserar ett enda fall i detalj eller vid vissa tillfällen ett fåtal fall i syfte att jämföra dessa.  

 

Urvalet i studien bestod av försäljningsintensiva företag. Urvalet bestod vidare av företag som 

använde provisionsersättning. Genom brainstorming, efterforskning på Internet och genom att 

använda kontakter gjordes ett första urval av lämpliga företag. De företag som inledningsvis 

främst söktes till studien var företag med uppsökande försäljning mot konsumenter, denna 

begränsning valdes bort under senare sökningar då även B2B-företag (företag som ägnar sig åt 

försäljning till andra företag) togs i anspråk för att utöka studiens urval.  

 

Ytterligare ett urvalskriterium var att företagen skulle ha minst nio anställda, detta för att 

undvika alltför småskaliga företag, då sådana tenderar att kunna styra likt vad teorin kallar ”one 

man show”, som innebär att det styrs på magkänsla. En bransch som studien uppmärksammade 

där provision är vanligt förekommande är mäklarbranschen. Efter en närmare granskning av 

mäklarföretag uppmärksammades att de oftast var väldigt småskaliga med en till åtta anställda 

vilket resulterade i att de uteslöts från studien.  

 

I studien gjordes ett medvetet urval där en blandning av företagsstorlekar eftersträvades, detta 

eftersom större företag ofta tenderar till att ha mer komplex styrning. Antal anställda på 

företagen i studien varierar mellan nio till etthundrafemtio. Omsättningen hos företagen i 

studien varierade från 12 miljoner kronor till 740 miljoner kronor. 

 

Vid kvalitativa studier är inte representativitet och statistiska generaliseringar centrala syften. 

Trots det är undersökningsurvalet viktigt för att få relevans i studien. Holme och Solvang (1997) 

nämner att studier med fel urval kan resultera i att undersökningen blir värdelös relaterat till 

den ursprungliga forskningsfrågan. Då syftet med kvalitativa intervjuer är att få ökad förståelse 

om något där begränsad information finns är ett slumpmässigt urval inte att föredra. Urval av 

undersökningsenheter sker istället genom systematiskt och medvetna val som grundar sig på 

teoretiska och strategiska definitioner (ibid). 

 

Studiens urval av intervjusubjekt bestod av de som ansvarar för, eller har god insikt i hur 

företagets styrning är konstruerad och hur styrningen fungerar i praktiken. Urvalet bestämdes i 

likhet med ett målstyrt urval genom intervjusubjektens kunskap att bidra till forskningsfrågan. 

När företagen kontaktades efterfrågades medarbetare inom organisationen med insikt i 

företagets styrning och dess utformning. Studiens fokus har således inte varit att få ett 

slumpmässigt urval. Forskningen i studien generaliserade inte en population utan 

generaliserade mot teorin. Enligt Bryman och Bell (2005) är det viktiga vid ett målstyrt urval 

att intervjusubjekten besitter kunskap inom det som ska studeras. Att på ett strategiskt sätt 

kunna identifiera ett lämpligt urval som kan bidra till ett svar på studiens forskningsfråga är 

syftet med målstyrda urval (ibid). Detta innebär att forskningen inte kan generalisera en 

population utan lämpar sig bättre till att generalisera teori (ibid).  
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Kontakt med företagen. En samtalsguide skapades för att användas vid första kontakt med 

företagen som skedde per telefon. Samtalsguiden innehöll en översiktlig presentation av 

författarna till studien samt ämnet. 

 

Vid kontakttillfället var det nödvändigt att få insikt i om företaget använde sig av provision i 

sin styrmix eftersom efterforskningen av företagen inte alltid kunde säkerställa detta på förhand. 

Under den löpande kontakten med företagen förbättrades guiden genom lärdomen att undvika 

värdeladdade ord som provision i samtalens begynnelse. Ett alternativ till att undvika att säga 

provision i början av samtalen var att ordet provision byttes ut till rörliga löner. Provision kan 

vara ett känsligt ämne eftersom många av de negativa effekterna av provision är välkända och 

något som företag inte vill förknippas med. Detta innebar att svårigheter med att få access till 

intervjusubjekt fanns. Access innebär enligt Gummesson (2000) förmågan att komma nära det 

som ska studeras vilket är ett välkänt problem inom forskning. Många företag som blev 

kontaktade var motvilliga till att medverka i studien på grund av att studien behandlade ämnet 

provision. En företeelse som utmärkte sig i kontakten med företag var att företag av större 

karaktär visade mer motvilja till att medverka i studien. 

 

Vid kontakt med företagen efterfrågades medarbetare med insikt i styrningen som tidigare 

nämnts. Detta ledde till att samtal med olika befattningsroller bland företagen etablerades, 

exempelvis VD, controller, ekonomichef och försäljningschef. Merparten av de kontaktade 

önskade få skriftlig information, vilket skickades till dem. Kontaktandet av företag pågick 

under två hela arbetsveckor, detta eftersom de flesta som kontaktades var mycket upptagna och 

svåra att få kontakt med. En dagbok fördes med datum och information om dem som 

kontaktades. Innan telefonkontakten avslutades efterfrågades förslag på andra företag med 

provision som var bekanta för den kontaktade, på så sätt skapades ett miniatyrsnöbollsurval. 

Bryman och Bell (2005) beskriver snöbollsurval som en form av bekvämlighetsurval där 

forskaren skaffar kontakter med människor som är relevanta i undersökningen och använder 

dessa för att få ytterligare kontakter. 

 

Urvalet bestod i slutet av urvalsprocessen av sju företag. I studien valdes att hålla 

intervjusubjekt samt företag anonyma, detta för att minska risken för integritetsöverskridande. 

Widerberg (2002) beskriver att integritetsproblem kan förekomma specifikt inom kvalitativa 

studier då det finns risk att intervjusubjekten utlämnar sig mer än de tänkt. 

 

De medverkande i studien bestod av två företag som var verksamma inom bilbranschen 

(bilföretag A och B), två företag som arbetade med olika typer av försäkringar 

(försäkringsföretag A och B), ett företag från telekombranschen, en lokaltidning 

(lokaltidningsföretaget) samt ett företag som arbetade som återförsäljande livsmedelsdistributör 

(återförsäljande distributören). 

 

Bilföretag A ägnade sig åt handel med personbilar, detaljhandel med reservdelar samt service 

och reparation av motorfordon. Företaget hade cirka 120 anställda vilket kan spegla dess 

omsättning och storlek. Intervjusubjekt var företagets controller, vars bakgrund var inom 

ekonomi.  

 

Bilföretag B ägnade sig åt handel med personbilar; detaljhandel med drivmedel och reservdelar; 

service och reparationer av motorfordon samt plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon. 

Företaget hade cirka 150 anställda vilket kan kopplas till omsättning och företagets storlek. 

Företaget hade cirka 30 procent av nybilsmarknaden i kommunen de är verksamma inom. 
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Företaget handlar med fem varumärken varav ett huvudmärke och fyra kompletterande märken. 

Intervjusubjekt var företagets VD med en bakgrund inom ekonomi.  

 

Telekomföretaget var ett företag som handlade med kommunikationslösningar till företag och 

myndigheter. Företaget ägnade sig åt försäljning av telesystem, teletjänster och elektronik.  

Företaget hade 29 anställda och omsatte cirka 40 miljoner. Intervjusubjekt var 

försäljningschefen och ekonomichefen med bakgrunder inom försäljning respektive ekonomi.  

 

Försäkringsföretag A ägnade sig åt försäkringsförmedling till privatpersoner och företag. 

Företaget hade verkat på den svenska marknaden i ungefär fem år. Företaget hade tre operativa 

kontor i Sverige vilka tillsammans hade cirka 190 anställda och en omsättning på cirka 120 

miljoner. Det kontor som undersöktes i studien bestod av drygt 90 anställda. Intervjusubjekt 

var privatmarknadschefen, med försäljningsbakgrund.  

 

Försäkringsföretag B var en försäkringsförmedlare som ägnade sig åt marknadsföring av 

finansiella produkter och tjänster. Företaget sålde kapitalförsäkringar, en form av sparande för 

privatpersoner. Företaget hade vid studietillfället 9 anställda. Intervjusubjekt var företagets VD, 

som hade en försäljningsbakgrund.  

 

Lokaltidningsföretaget var ett mediaföretag som ägnade sig åt dagstidningsutgivning, 

mediebyråverksamhet samt annonsförsäljning. Företaget hade cirka 80 anställda och omsatte 

cirka 110 miljoner. Intervjusubjekt var företagets försäljningschef, med försäljningsbakgrund. 

 

Återförsäljande distributören var del av en koncern, och ägde tillsammans med 23 andra 

regionala fristående företag, 49 procent av ett gemensamt företag, vilket även var deras 

gemensamma varumärke. Resterande 51 procenten ägdes av deras viktigaste partner. De 

regionala företagen distribuerade och sålde bröd till dagligvaruhandeln. Företaget hade 20 

anställda. Intervjusubjekt var VD vars bakgrund var inom försäljning.  

 

2.5 Litteratursökning 

 

Till stöd i litteratursökningen användes sökdatabaserna Google scholar och Luleå tekniska 

universitets egen databas PRIMO. Sökord som användes var: provision, styrning, styrsystem, 

styrmix, Simons styrmodell, agent principal och strategi. Dessa sökningar gjordes även på 

engelska och med befintliga synonymer för orden samt med olika kombinationer. För att 

säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet inkluderade sökningarna bara peer-reviewed, 

vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade av ett råd bestående av erfarna forskare 

inom tidskriftens ämnesområde. 

 

I kurslitteratur från tidigare studerad kurs strategisk ekonomistyrning bekantades författarna till 

studien med management accounting and control systems (MACS). Kursen behandlade även 

artiklar gällande styrmodeller där förståelsen av styrmixens helhet låg i fokus. Genom 

kedjesökning påträffades fler relevanta artiklar inom området. Detta genom att söka i artiklarnas 

referenslistor för att finna nya relevanta artiklar. 

 

Efter formulering av studiens forskningsfråga påbörjades en systematisk sökning inom området 

provision. I samband med sökningen av artiklar gjordes sammanfattningar för att stödja 

författarna till studien att förstå helheten i forskningsområdet. Denna förstudie resulterade i 

studiens utvalda fokus som synes i studiens analysmodell.  
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2.6 Datainsamlingsmetod 

 

I studien användes semistrukturerade intervjuer. Studien använde sig av specifika teman 

formulerade utifrån styrmedlen som belystes i studiens analysmodell. Under intervjutillfällena 

styrdes samtalen mot dessa teman. Enligt Darmer och Freytag (1995) är semistrukturerad 

intervju när intervjuaren arbetar efter en framtagen checklista som berör specifika teman som 

forskaren vill få svar på i sin intervju. Intervjuarens uppgift blir således att styra samtalet mot 

dessa teman. I vilken ordning de behandlas har ingen betydelse utan det viktiga är att få en 

flytande dialog med intervjusubjektet (ibid). 

 

Vid studiens intervjutillfällen användes en intervjuguide. Studiens medverkande hade stor 

frihet att uttrycka och förmedla sina tankar på ett eget och naturligt sätt. Intervjuguiden följdes 

inte till punkt och pricka under intervjuerna utan behandlades från fall till fall. Enligt Bryman 

och Bell (2005) är en intervjuguide mindre specifik än intervjuscheman som används vid 

strukturerade intervjuer. Vidare menar de att med hjälp av en intervjuguide kan intervjuaren 

fråga frågor vars svar visar på den intervjuades värld och situation och hur han/hon upplever 

dessa (ibid).  

 

Intervjuguidens frågor utformades efter att teman tagits fram. I studien har Ferreira och Otleys 

(2009) teoretiska referensram, vars syfte är att bistå forskare att undersöka utformningen av 

styrmixar, bistått till utformningen av intervjufrågorna. Frågorna som utformades till 

intervjuguiden var öppna och började med ”berätta” för att intervjusubjektet skulle kunna 

berätta fritt om hur han/hon upplevde att utformningen av styrning såg ut i deras företag. I 

studiens intervjuguide användes även ett språk som var lätt att förstå medan svåra termer som 

kunde misstolkas undveks. Frågorna i intervjuguiden prövades i en testintervju med 

handledaren till studien innan de skarpa intervjutillfällena, detta för att säkerställa att frågorna 

var begripliga och tydliga. 

 

Intervjuguidens frågor utformades att inledningsvis bestå av enklare frågor som rörde förtagets 

och intervjusubjektets bakgrund för att sedan avslutningsvis leda in på frågor som kunde 

upplevas som känsliga, krävande och mer avancerade. Till de avslutande frågorna hörde de som 

rörde ämnet provision samt tanken bakom designen i företagets styrmix. Studiens intervjuguide 

bestod även av följdfrågor i syfte att få mer uttömmande svar. Vid formulering av frågor är det 

enligt Bryman och Bell (2005) viktigt att tänka på vad frågorna kan leda till för svar och vad 

med frågan som kan vara förbryllande eller oklart. Alltför specifika frågor kan hindra den 

intervjuade att ge korrekta svar. Det är viktigt att på förhand försöka uppleva intervjusubjektets 

perspektiv och om frågorna bidrar med svar till forskningsfrågan (ibid).  

 

Varje intervjutillfälle började med en kort presentation av författarna till studien samt 

information till intervjusubjekten om syftet med intervjun och studien. Enligt Holme och 

Solvang (1997) kan detta skapa tillit hos intervjusubjektet vilket leder till att intervjun blir mer 

meningsfull. Vid intervjutillfällena var båda författarna närvarande och antog olika roller. En 

bar huvudansvaret att leda intervjun medan den andre främst ansvarade för att iaktta och notera 

icke-verbala reaktioner samt gripa in om samtalet avvek från de förutbestämda teman som 

studien valt att behandla. Alla intervjuer genomfördes hos företagen. Efter varje intervju 

antecknades hur intervjupersonen uppträdde, hur miljön där intervjun hölls var samt intervjuns 

allmänna upplevelse. Att intervjua kan vara krävande för både den som intervjuar och dess 

intervjusubjekt menar Holme och Solvang (1997). Intervjuaren bör ha god förmåga att sätta sig 

in i och förstå hur intervjusubjektet upplever situationen och det krävs att full uppmärksamhet 

riktas till intervjusubjektet. Det är viktigt att inte påverka intervjusubjektet med egna åsikter 
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eller uppfattningar. Samtidigt som det gäller att vara insatt i samtalet gäller det att hålla koll på 

icke-verbala ting som kan uttryckas. Det är viktigt att försöka följa med i tankegångar och 

uppmana intervjusubjektet att dela med sig av egna tankar och åsikter (ibid).  

 

Alla medverkande i studien gav sitt medgivande till att intervjun fick spelas in. Längden på 

intervjuerna var mellan 45 minuter och 90 minuter och resulterade i ett totalt intervjumaterial 

på åtta timmar. De inspelade intervjuerna underlättade vid framställningen av resultatet i 

empirin. Kvalitativa intervjuer spelas till fördel in enligt Bryman och Bell (2005) eftersom det 

underlättar för intervjuaren att fokusera på hur personer utrycker sig samtidigt som det minskar 

risken att missa något som intervjusubjektet sagt.  

  

Efter att intervjuerna hade transkriberats och analyserats krävdes en komplettering för att 

säkerställa helheten i utformningen av styrmixen i samtliga företag. För att komplettera de 

ursprungliga intervjuerna genomfördes telefonintervjuer där de medverkande uppmanades att 

tydliggöra saker som uppfattades oklart eller som hade förbisetts.  

 

2.7 Analysmetod 

 

Direkt efter respektive intervjutillfälle påbörjades transkribering och analys av det inspelade 

materialet. Det mest intressanta som framkom vid intervjutillfällena markerades för att 

underlätta analysen. Då två intervjuer blev ombokade påverkade detta analyseringen av data då 

flera intervjuer fick utföras per dag. Detta var inte studiens ursprungliga plan och innebar att 

analyseringen fick delas upp bland författarna till studien. I studien arbetades det löpande med 

data som samlades för att forma studiens resultat. Arbetet innefattade att organisera, 

kategorisera och bryta ner data för att göra studiens resultat mer lätthanterligt för att finna 

mönster med studiens analysmodell. Enligt Maxwell (2005) är ett vanligt förekommande 

problem vid analys av kvalitativ data att informationen inte behandlas direkt efter 

datainsamlingen och att detta leder till att informationen blir svårhanterlig. Erfarna kvalitativa 

forskare påbörjar därför ofta analysen direkt efter att informationen samlats in för att undvika 

problemet (ibid). Coffey och Atkinson (1996) nämner att de aldrig skulle samla data utan att 

samtidigt analysera den. 

 

2.8 Studiens trovärdighet och äkthet 

 

Studien använde sig av begreppen trovärdighet och äkthet för att granska studiens kvalité. 

Reliabilitet och Validitet är begrepp som används inom forskning och som syftar till att beskriva 

forskningsstudiers kvalité. Det diskuteras dock i forskarkretsar om dessa begrepp är relevanta 

inom kvalitativa studier eftersom begreppen omfattar mätning vilket inte är kvalitativa studiers 

främsta angreppsätt. Då det gäller kvalitativ forskning finns det flera forskare som menar att 

andra begrepp med fördel användas för att granska studiens kvalitet, två begrepp som föreslås 

är trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell 2005). 

 

2.8.1 Trovärdighet 

Inom begreppet trovärdighet finns fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering/bekräftelse (Bryman & Bell 2005). 

 

Tillförlitlighet. Studiens tillämpade analysmodell skapades genom tidigare studier som 

återfanns i vetenskapligt granskade artiklar.  Intervjuerna i studien spelades in samt 

transkriberades. Under studiens gång har författarna sökt förhålla sig till examensanvisningen 

som är framtagen av programmets handledare. Studien har även inspirerats av tidigare 
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forskningsarbeten. Tillförlitlighet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att studien är 

framställd i överenstämmelse med regler som finns och att personer som funnits i studiens 

sociala verklighet bekräftar att studiens resultat stämmer överens med deras 

verklighetsuppfattning. En studies tillförlitlighet visar på om studien är accepterad hos andra 

individer (ibid). 

 

Överförbarhet. Metodkapitlet söker spegla studiens genomförande för att ge läsaren ökad 

förståelse om hur den har genomförts. Resultaten från intervjuerna är tolkningar och analyser 

av respektive intervjusubjekts framställning. Överförbarhet i en kvalitativ studie handlar enligt 

Bryman och Bell (2005) om djup och inte om bredd. Då det gäller djup är det viktigt att ha täta 

beskrivningar gällande detaljerna för att kunna bedöma om resultatet kan överföras från en 

miljö till en annan (ibid).  

 

Pålitlighet. Under studiens arbetsprocess har opponeringar på studien genomförts av 

studiekollegor och handledaren till studien har löpande givit kritik på arbetet under 

forskningsprocessen. Slutligen har studien granskats av examinator. Pålitlighet innebär enligt 

Bryman och Bell (2005) att kollegor eller andra lämpliga granskare ska kontrollera och bedöma 

kvalitén på alla faser i forskningsprocessen och se om de är fullständiga för att kunna se om 

studiens resultat är välgrundade.  

 

Konfirmering/bekräftelse. Studiens författare har tidigare arbetslivserfarenhet gällande 

provision. Att studiens författare själv både belönat och belönats med provision gör att insikt 

finns i dess effekter. Utöver detta har författarna fått intryck av sin mediala omvärld vilket 

också kan ha påverkat synen på provision. Konfirmering/bekräftelse innebär enligt Bryman och 

Bell (2005) att forskaren inte ska låta personliga åsikter och värderingar påverka studien. 

Forskaren ska vara medveten om att det inte går att vara totalt objektiv (ibid).  

 

2.8.2 Äkthet  

Även begreppet äkthet innehåller delkriterier. Dessa delkriterier är, rättvis bild, ontologisk 

autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

Rättvis bild.  I studien intervjuades individer som var insatta i sina respektive företag och hade 

insikt i verksamhetens styrning. Urvalet av företag bestod av företag som ägnade sig åt 

försäljning och som använde provision som styrmedel i sina respektive företag. Rättvis bild 

innebär enligt Bryman och Bell (2005) att det som ska studeras ska vara relevant för studiens 

syfte.  

 

Autencitet. Efter att studien färdigställts skickades den till de medverkande i studien. Vilken 

inverkan det hade på respektive fall följdes inte upp. Redan vid första intervjutillfället visade 

många av de medverkande sitt intresse att få ta del av studiens resultat. De medverkande tyckte 

dels att det var bra att någon utomstående såg över deras styrning men sedan fanns det även ett 

intresse att få inblick i andra företags styrning för att kunna förbättra sin egen. I en del av fallen 

framkom det även att de sökte mer insikt och förståelse gällande provisionsstyrning. Ontologisk 

autenticitet innebär enligt Bryman och Bell (2005) att de medverkande i studien ska få bättre 

insikt gällande miljön och situationen de befinner sig i. Pedagogisk autenticitet innebär att de 

medverkande i studien ska få bättre insikt i hur andra i samma miljö upplever deras situation 

och miljö (Ibid). Katalytisk autenticitet innebär att deltagare i studien kan förändra deras egen 

situation (Ibid). Taktisk autenticitet innebär att de medverkande i studien ska få en bättre 

möjlighet att påverka sin situation (ibid). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras teorin som ligger till grund för studien. 

 

3.1 Strategi, styrning och prestation.  

 

Många forskare menar att utformningen av en organisations strategi är det enskilt viktigaste 

uppgiften för ledare samt att det är nyckeln till styrning och kontroll av organisationer. Strategin 

behandlar både affärsidé och styrning. Affärsidé syftar till att spegla organisationens 

övergripande mål samt hur de ska uppnås. Styrningens funktion avser att styra och reglera 

organisationen. Strategin och organisationsstrukturen påverkar utformningen av styrningen 

medan styrsystem påverkar planering och implementering av styrningen (Macintosh & 

Quatrone, 2010). Figuren nedan visualiserar hur omgivning, strategi, organisationsstruktur, 

styrning och prestation förhåller sig till varandra.  

 
Figur 1. Organisationsmodell anpassad från Macintosh och Quattrone (2010). 

 

Strategi är inte en komponent i samma kontext som de övriga i modellen utan kan ses som 

grunden i organisationen vilket ledare kan använda för att påverka den externa miljön, 

organisationens teknologi, struktur, styrningskultur samt styrsystem. Strategins roll är viktig då 

den tar upp den kritik som situationsbaserad forskning utgår från, att styrsystem bestäms av 

sammanhanget. Det finns forskning inom ämnet styrsystem som visar på att ledare har 

strategiska val. De kan välja vilken miljö och marknad de vill konkurrera inom och således 

minska eventuellt tryck från omgivningen. Det finns begränsade potentiella möjligheter för 

ledningen vilket leder till att de tvingas avgränsa sina val. Trots detta finns det enligt 

situationsbaserad forskning mer eller mindre lämpade styrsystem i vissa givna situationer och 

strategier (Chenhall, 2003). 

 

3.2 Styrmix 

Abernethy och Chua (1996) definierar en organisations styrmix som en blandning av de 

styrsystem som en organisation väljer att använda sig av för att öka chansen att organisationens 

medlemmar ska agera efter organisationens gemensamma mål. 

 

3.3 Styrsystem som helhet 

Enligt Malmi och Brown (2008) ska styrning ses som en mix eftersom all styrning påverkar 

den övriga styrningen. Sett till enskilda styrningstyper skapas inte helhetsbilden av styrningen. 

Detta är grunden för Malmi och Browns (2008) begreppsram som består av fem olika typer av 

styrning som tillsammans utgör en organisations helhetsstyrning. 
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Att styra genom planering innebär att organisationen sätter ut funktionella mål. Dessa mål 

påverkar beteendet och prestationen hos medarbetarna samt leder till en standard av beteende 

och prestationer som förväntas av de anställda. Sätts målen för hela organisationen skapas en 

bättre överenstämmelse då målen blir gemensamma för alla inom organisationen. Planeringen 

kan vara kort- eller långsiktig och därmed antingen vara taktisk fokuserad eller strategisk 

fokuserad. Det är viktigt att förstå syftet med planeringen om den är till för att styra medarbetare 

eller om den är till för att styra vilka aktiviteter som ska bli utförda i framtiden (Flamholtz, 

1996). 

 

Att styra med cybernetisk styrning innebär att organisationen försöker få feedback på 

prestationer i organisationen med hjälp av olika styrsystem. Dessa prestationer vägs mot 

standardprestationer och utifrån det skapar feedback. Feedback kan användas antingen genom 

informationssystem eller styrsystem. Det finns fyra olika sorters system som används till detta, 

budget, finansiella mått, icke-finansiella mått och en blandning mellan finansiella mått och 

icke-finansiella mått. Oftast är budgeten central i organisationers/företags styrmixar. 

Budgetstyrning fokuserar på att styra beteende och prestationer mot utsatta standards. Att mäta 

anställdas prestationer efter vissa finansiella mått är inte samma sak som att styra med en budget 

då en budget styrning är bred medan styrning av finansiella mått är snävare och fokuserar på 

specifika målsättningar. Med hjälp av icke-finansiella mått påverkas prestationer som inte är 

finansiella. Ett vanligt styrsystem som använder både finansiella och icke-finansiella mått är 

balanserat styrkort (Green & Welsh, 1988). 

 

Att styra med belöningar kan ses som cybernetisk styrning. Malmi och Brown (2008) menar 

att belöning utgör en separat del i deras modell. Att det utgör en separat del grundar sig i att 

författarna menar att det finns andra effekter av belöningar än att kontrollera prestationer och 

få feedback likt funktionen i den cybernetiska styrningen. De andra effekterna av belöning och 

ersättning är delvis outforskade men effekter som finns är kvarhållandet av medarbetare genom 

ersättningar och belöningar. En annan effekt av belöningssystem är att skapa en gruppkultur 

med hjälp av systemet (Malmi & Brown, 2008). 

 

Den administrativa styrningen styr hur anställda ska bete sig och prestera. Den styr även vem 

som är ansvarig för övervakning av beteende och hur anställda hålls ansvariga för sitt beteende. 

(Malmi & Brown, 2008). 

 

Det är inte alltid möjligt att styra kulturen i en organisation eftersom det kulturella är något som 

är svårt att greppa. Det kulturella i organisationen är oftast normer, tro och sociala normer. I 

denna modell betraktas tre olika sätt att styra med kultur dessa är värdebaserad styrning, 

symbolbaserad styrning och klanstyrning. Värdebaserad styrning innebär att företaget har en 

vision, mission som visar företagets riktning. Den värdebaserade styrningen fungerar på flera 

olika sätt, den kan till exempel underlätta vid rekrytering då de söker matcha anställdas 

värderingar med företagets. Symbolbaserad styrning är då organisationer försöker skapa en 

kulturell styrning med till exempel klädkoder och design på arbetsplatsen som ska styra 

anställda att bete sig på önskat sätt. Inom företag kan det finnas olika grupper som har egna 

kulturella beteenden, dessa olika grupper kallas för klaner. Ett sätt att styra klaner är genom att 

använda sig av deras egna riter och ceremonier och etablera vissa värderingar inom dem. 

Utbildningar inom företag kan ses som kulturell styrning (Malmi & Brown, 2008). 
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3.4 Styrmixens balans 

Simons (1995) har utvecklat en styrmodell som belyser strategisk ekonomistyrning på ett 

överskådligt sätt. Modellen illustrerar vikten av en välfungerande styrmix, där det är viktigt att 

se vad varje enskilt styrsystem bidrar med bland de övriga styrsystemen (ibid). 

 

Simons styrmodell består av fyra styrmodeller/hävstänger som tillsammans ska verka för att 

uppnå både yttre och inre effektivitet och samtidigt skapa balans inom organisationen och 

behålla dess styrning. De fyra hävstängerna är diagnosticerande styrsystem, värderingssystem, 

gränsdragande system och interaktiva styrsystem. Av dessa hävstänger utgör varje hävstång 

lika stor betydelse för företagets strategiska ekonomistyrning. Vidare har varje hävstång ett 

distinkt syfte, att företagsledare söker ”manövrera” medarbetares kreativitet och arbetsinsats. 

Hävstängerna delas även upp i två delar där den ena representerar en gasande kraft och den 

andra en bromsande. Till den gasande tillhör värderingssystem och interaktiva styrsystem 

medan de gränsskapande- och diagnosticerande styrsystemen tillhör den bromsande. Det är 

vanligt förekommande att styrmodellens två krafter liknas med en sportbil, för att kunna köra 

fort på en kurvig bana där hinder kan uppstå krävs det utöver rätt motorförutsättningar att bilen 

är försedd med effektiva bromsar. De snabbaste och mest prestationsorienterade företagen 

behöver därför de effektivaste bromsarna (Tessier & Otley, 2012). 

 

De diagnosticerande styrsystemen syftar till att företagsledare ska kunna kontrollera att 

företagets strategiska mål uppnås utan att för den skull bevaka behöva bevaka det konstant. 

Styrsystemen ska fungera likt cockpit i ett flygplan, det ska möjliggöra för piloten att scanna 

av tillståndet i olika funktioner för att sedan kunna agera vid avvikelser från det förväntade. 

Prestationsmål för medarbetare är vanligt förekommande i diagnosticerade styrsystem och i 

takt med att dessa höjs samtidigt som kontrollen från företagsledare minskar kan medarbetare 

fuska med rapporteringen för att uppnå belöningar och undvika bestraffning (Widener, 2007). 

 

Värderingssystemens funktion är att sprida företagets kärnvärderingar och se till att de följs. 

Kärnvärderingar kan ses som stöd och vägvisare för medarbetare när de ställs inför olika 

beslutssituationer. De syftar även till att uppmuntra medarbetare till att söka nya möjligheter i 

företaget. Kärnvärderingar är ofta brett utformade för att passa de flesta medarbetare inom 

organisationen. Det finns kritiker som menar att dess breda utformning gör att värderingar 

saknar substans. För att medarbetare ska arbeta i linje med värderingar förutsätts det att de tror 

på dessa (Arjalies & Mundy, 2013). 

 

De gränsdragande systemens intention är att införa lagar och regler. Styrsystemens fokus riktas 

således på att upplysa medarbetare om vad som inte ska göras inom företaget. Att tala om för 

medarbetare vad de ska och får göra minskar deras kreativitet och innovativa tänkande. Istället 

bör kreativitet och innovativt tänkande frigöras under begränsade former vilket är syftet med 

de gränsskapande systemen. Generellt sett vill människor göra vad som är etiskt rätt med 

organisationers etablerade moraliska koder, men i takt med att prestationskraven ökar kan vissa 

beteenden krocka med organisationens beteendekoder. För att motverka dessa oönskade 

beteenden behövs bestraffningar. Genom att ett oönskat beteende leder till bestraffning eller 

negativa konsekvenser ger det tydliga signaler att det ska undvikas (Arjalies & Mundy, 2013). 

 

De interaktiva styrsystemen syftar till att hålla företagsledare varse om företagets möjligheter 

och hot samt understödja deras proaktivitet. I takt med att organisationer växer minskar ofta 

personlig kontakt inom organisationen. Det är därför viktigt att forma välfungerande 

informationssystem som underlättar att viktig information förmedlas. Hävstången som avser de 

interaktiva styrsystemen är till för att ge återkopplingar till strategin då marknaden är 
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föränderlig och kan komma att påverka organisationer. Det finns en tvåvägs koppling mellan 

strategi och styrning och att det är essentiellt att forma funktionella informationssystem genom 

organisationens hierarki, från medarbetare till ledningen (Simons 1995). 

 

3.5 Utformning av styrmix 

 

Ferreira och Otley (2009) föreslår en teoretisk referensram vars syfte är att bistå forskare att få 

inblick i styrsystemens utformning. Strategi och organisationsstruktur fastställs internt i 

organisationen och bör därför studeras. De övriga faktorerna kan ses som externa påverkningar. 

Kultur ingår inte i referensramen då denna avspeglar ett resultat av huruvida mönster av 

styrning är mer eller mindre effektiva. Nyckelobjekt och mål kan formas från alla möjliga 

nivåer inom en organisation, men det betyder inte att det nödvändigtvis är det sätt som bäst 

tjänar organisationen som helhet. Referensramen kallas The performance management systems 

framework och består av tolv frågor (ibid). 

 

De tolv frågorna Ferreira och Otley (2009) presenterar är: 

 

1. Vad är organisationens vision och mission och hur uppmärksammas dem av chefer och 

medarbetare? Vilka mekanismer, processer och nätverk används för att förmedla 

organisationens övergripande syften och mål till sina medlemmar? 

 

Mission förtydligar organisationens övergripande syfte som står i linje med förväntningar och 

värderingar från aktieägarna, medan vision utgör vart man vill att organisationen ska befinna 

sig i framtiden. Mission och vision kan ses som landmärke och är bara till nytta i de fall de 

uppmärksammas genom att de är tydliga och att de kommuniceras. Vision sätts för att sätta 

organisationen i direktion medan mission är till för att identifiera kraven för att attrahera och 

behålla såväl aktieägare, kunder och anställda genom att se till att de är socialt accepterat. Det 

är viktigt att förstå organisationens värderingar och syfte och hur dessa framförs till 

medarbetarna i organisationen, samt hur detta påverkar medarbetarna. Att en organisation inte 

skulle ha en klart uttalad vision och mission kan även det leda till stöd vid en analys av 

organisationen styrmix (Ferreira & Otley, 2009). 

 

2. Vilka är nyckelfaktorerna som anses vara centrala för organisationens övergripande 

framtida framgång och hur uppmärksammas de av chefer och medarbetare? 

 

En organisations nyckelframgångsfaktorer är de faktorer som för stunden är centrala för 

organisation. Nyckelfaktorerna är komprimerade, konkreta, tidsbegränsade kodifieringar av 

organisationens vision och mission. De används för att kontinuerligt kunna kontrollera om 

organisationen strävar efter dess vision och mission. Problematiken kan många gånger vara att 

exkludera mindre betydande faktorer från dessa mått (Ferreira & Otley, 2009). 

 

3. Hur ser organisationsstrukturen ut och vilken effekt har den på utformning och användning 

av styrsystemen? Hur påverkar den och hur blir den påverkad av den strategiska 

ledningsprocessen? 

 

Den klassiska tolkningen av organisationsstruktur är att den ska resultera i effektivitet och 

reducera transaktionskostnader. Detta genom att dela upp organisationen på ett sådant sätt att 

individer tilldelas ansvar och befogenheter samt att de får hålla sig inom den sfär de tilldelas. 

När det kommer till organisationsstrukturer finns det en mängd varianter däribland 

centraliserad/decentraliserad. Processer inkluderar även hur det kan uppdelas i divisioner, om 
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det förekommer outsourcing av vissa funktioner och så vidare. Organisationsstrukturen syftar 

bland annat till att förtydliga arbetsuppgifter till vad medarbetare ska och inte ska göra. De kan 

hjälpa till att forma organisationens framtida utformning, informationsflöde, arbetsmotivation 

och effektivitet i arbetet. Organisationsstrukturen är länkad till både strategiska beslut och 

nyckelframgångsfaktorer. Sammanlänkningen kan förklaras genom att vissa 

nyckelframgångsfaktorer kräver snabba beslut, vilket i sin tur kräver viss decentralisering. Då 

organisationer växer och utvecklas ändras strukturen vilket kan påverka styrsystemen. Vissa 

styrsystem kan vara inbyggda fysiskt i organisationen, organisationen kan även ingå i nätverk 

som påverkar styrsystemen (Ferreira & Otley, 2009). 

  

4. Vilka strategier och planer har organisationen antagit och vilka processer och aktiviteter 

kommer att krävas för att det ska garantera dess framgång? Hur anpassas, genereras och 

kommuniceras strategier och planer till chefer och medarbetare? 

 

Strategi är något av ett mer långsiktigt slag. Det är viktigt att matcha nyckelframgångsfaktorer 

med strategin och att de ska vara kongruenta. Det ska gå att översätta strategin i operationella 

mål. När det kommer till strategi har det gjorts mängder av definitioner allt från strategier 

rörande branscher till att det är ett mönster av handlingar. Strategitypologierna är användbara 

för att reflektera hur en organisations strategi ser ut samt hur den översätts till styrsystem. 

Frågan rörande strategin syftar även till att förstå vem eller vilka som kan påverka den 

strategiska processen, om det bara kommer innefatta toppstyrning (toppchefer) eller om det 

även kommer inkluderas fler ledare från olika nivåer i processen (bottom up). När 

strategiprocessen involverar lägre nivåer av ledarskap tenderar strategins avsikt att bli mer 

tydlig för berörda parter. Att kommunicera ut strategin inom organisationen är således av stor 

vikt (Ferreira & Otley, 2009). 

 

5. Vilka är organisationens nyckelprestationsmått som härleds av organisationens mål, 

nyckelframgångsfaktorer, strategier och planer? Hur är dessa specificerade och 

kommunicerade och vilken roll spelar de i prestations utvärdering? Finns det betydande 

brister? 

 

En central fråga att ställa är i vilken utsträckning nyckelprestationstal länkar tillbaka till strategi 

samt hur strategier länkar tillbaka till framgångsfaktorer och övergripande mål för 

organisationen. Kunskap behövs om en organisations nyckelprestationsmått och vad som mäts 

men även vad som inte mäts. Detta eftersom det sägs att det som mäts blir gjort. Det krävs 

således noggrannhet i utformningen. Det är även av betydelse hur många prestationsmått som 

mäts. Om det blir för många mått har inte ledarna kapacitet att använda sig av alla. Det 

balanserade styrkortet (BSC) ger som förslag att maximalt 25 nyckelprestationsmått bör 

användas för att slippa utsättas för risken att de inte följs upp. Bevis finns för att anpassningen 

mellan prestationsmått och strategi påverkan prestation (Ferreira & Otley, 2009). 

 

6. Vilken prestationsnivå behövs för att organisationen ska uppnå alla sina 

nyckelprestationsmått (identifieras i ovanstående fråga), hur går organisationen tillväga för 

att sätta lämpliga prestationsmål, och hur utmanande är prestationsmålen? 

 

Utformningen av prestationsmål är en viktig del i styrmixen, komplexitet i hur de ska användas 

för att värdera och belöna prestationer har länge uppmärksammats av forskningen. Det finns en 

spänning mellan vad som är önskvärda mål och vad som är genomförbara mål. Hur man sätter 

dessa mål kan ha lika stor betydelses som att nå målen. Forskning visar att nivån på målen 

påverkar prestation. Måttligt satta mål tenderar att uppnås till 80-90 procent. Aggressiv 
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målformulering där samarbete mellan exempelvis enheter är inte förknippade med högre 

prestation, det kan leda till att det blir svårare att samarbeta mellan enheter då det kan försvåra 

överenskommelser. Att jämföra sig (benchmarka), särskilt externt verkar ge större legitimitet 

med målen (Ferreira & Otley, 2009). 

 

7. Vilka processer, om några, har organisationen för utvärderingar av individ, grupp och 

organisatoriska prestationer? Är prestationsutvärderingen främst objektiv, subjektiv eller en 

blandning och hur viktigt är formell och informell information och styrning i dessa processer? 

 

Hur utvärderingar av prestationer genomförs påverkar vad som signaleras vara viktigast att 

prestera inom organisationen. Det är viktigt att inte bara undersöka utvärderingar på individers 

prestationer fast det i praktiken oftast är det som utvärderas. Det finns både för- och nackdelar 

med objektiv och subjektiv utvärdering. Fördelar med objektiva är att de kräver lite arbete av 

ledarna medan nackdelarna är att det inte tar med speciella omständigheter i beräkning, det 

omvända gäller för subjektiva utvärderingar (Ferreira & Otley, 2009). 

 

Subjektiva utvärderingar har fått negativ kritik för att kunna skapa favoritism samt osäkerhet 

på vad som blir utvärderat. Subjektiva utvärderingar har ett positivt förhållande till nivån som 

spenderas på utbildning, konsekvensernas betydelse av att missa målen, omfattningen av 

oberoende mellan underenheter och ökad nöjdhet med lön och produktivitet (Gibbs, Merchant, 

Van Der Stede & Vargus, 2004). 

 

I objektiva utvärderingar finns det inget utrymme för tvetydigheter som det kan finns i de 

subjektiva. Objektiva bedömningar är enbart baserade på det faktiska resultatet och vanligtvis 

tillåts inga justeringar. Detta innebär att objektiva utvärderingar troligtvis accepteras i 

situationer där prestationer är kontrollerbara och när det är allmänt accepterat i praktiken 

(Ferreira & Otley, 2009). 

 

Partisk och felaktig utvärdering av prestanda minskar produktiviteten genom att minska 

effekten av stimulansåtgärder i organisationen. Gör arbetsledare systematiskt felaktiga 

marginella beslut om utvärdering av prestanda kan det vara optimalt att framkalla mer 

noggranna utvärderingar genom att höja kostnaderna för felaktiga bedömningar (Ferreira & 

Otley, 2009). 

 

8. Vilka belöningar - finansiella och/eller icke-finansiella – kommer chefer och andra 

medarbetare att få genom att uppnå prestationsmål eller andra viktiga aspekter av prestation 

(eller omvänt, vilka påföljder kommer de drabbas av genom att inte uppnå dem)? 

 

Belöningar definieras brett och innefattar allt från finansiella belöningar till uttryck av 

godkännande/erkännande av chefer. Det är även viktigt att granska påföljder som medarbetare 

kan drabbas av detta eftersom det kommer påverka styrningen. Rättvisa och delaktighet hör 

också till belöningssystem. Förhållandet mellan belöning motivation och prestation är ett 

komplicerat förhållande och påverkar i stor grad styrningen av organisationer. Gruppbelöningar 

har fått ökad uppmärksamhet de senare åren och innefattar belöningar som byggs på kollektiva 

prestationer. Exempel på dessa kan vara vinstandelssystem och gruppbaserade 

incitamentsprogram. Dessa kan dock framkalla ”free rider” beteende. Det kan vara 

problematiskt att relatera individuella prestationer med grupprestationer (Ferreira & Otley, 

2009). 
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Enligt Ferreira och Otley (2009) tillhör även möjligheten att få en utbildning som kan skapa 

delaktighet i organisationen till belöningssystemet. Merchant och Van Der Stede (2007) menar 

att lyckade gruppbelöningssystem kan skapa en kultur som liknar ägarskap.  

 

9. Vilka specifika informationsflöden - feedback och feedforward-, system och nätverk har 

organisationen på plats för att stödja driften av deras styrsystem? 

 

Otley 1999 menar att informationsflöde, system och nätverk är det som binder samman 

styrsystem och utgör en essentiell funktion. 

 

Informationsflöden är viktiga för ledare för att kunna fatta aktuella beslut med befintlig 

information samt att kunna lära sig av erfarenheter. Är det dåliga flöden kan inte ledaren 

anpassa sina styrsystem. En nyckelfaktor som är viktig att beakta är hur prestations- och 

styrinformation är utformad. Vanligt förekommande system är budget medan ett bredare 

spektra kan vara BSC. Produktions, kvalitetskontroll-, logistikkontroll-och 

kundrelationssystem kan utgöra en del av styrmixen. Informationsspridning inom 

organisationer kan ske såväl formellt som informellt och det kan utformas önskvärda kanaler 

inom detta (Ferreira & Otley, 2009). 

 

10. Vilken typ av nytta/användning är framställd av information och av de olika 

styrningssystemen på plats? Kan dessa användningsområden karaktäriseras i termer av olika 

typologier i litteraturen? Hur kan styrsystem och deras användningsområden skilja sig på olika 

hierarkiska nivåer? 

 

Styrsystemens nytta/användning är inte välutvecklad i litteraturen fast det har en betydande 

effekt vilken nytta som informationen som framställs har (Ferreira & Otley, 2009). 

Användningen av information och styrning utgör hörnstenar i styrsystem. Strategiska 

giltighetskontroller bör inte förväxlas med interaktiv användning av andra kontroller. Det är 

främst dessa strategiska giltighetskontroller som identifierar strategins misslyckande samt 

framkomsten av nya framväxande strategier, likt det Mintzberg (1978) menar i sin strategiska 

modell (Ferreira & Otley, 2009). 

 

11. Hur har styrsystemen ändrats med bakgrund av förändring i dynamiken i organisationen 

och dess omgivning? Har förändringarna i styrsystemens utformning eller användning skett på 

ett proaktiv eller reaktiv sätt? 

 

Styrsystem måste förändras för att bibehålla sin relevans och nytta. Förändringen gäller både 

utformningen av styrsystemen samt hur informationen används. Det är inte själva förändringen 

som frågans sak fokuseras på utan konsekvenserna av förändringen då det gäller styrsystemen 

(Ferreira & Otley, 2009). 

 

12. Hur starkt och konsekvent är sambanden mellan komponenterna i styrsystemen och de sätt 

på vilka de används (som betecknas med ovanstående 11 frågor)? 

 

Om styrsystem inte fungerar bra tillsammans fungerar inte organisationens styrmix optimalt, 

därför är det viktigt att veta hur sambanden mellan de olika styrsystemen utformas och används. 

Styrkan och sammanhållningen av länkarna mellan styrsystemen inom en styrmix är avgörande 

för att förstå hur de samverkar vilket gör det centralt att tolka hur dessa ser ut. Summan är större 

än delarna men sett till designen och användningen av styrsystem kan de vara mer eller mindre 

passande med de övriga systemen. I de fall styrsystem inte passar bra med de övriga 
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styrsystemen kan det uppstå problem med styrningen. De ovanstående frågorna visar på 

samband mellan komponenterna och kan bistå forskning att förstå sambanden (Ferreira & 

Otley, 2009). 

 

Mot bakgrund av Ferreira och Otleys (2009) ramverk kan komponenterna i en styrmix brytas 

ut till vision/mission, nyckelfaktorer, organisationsstrukturen, strategier, 

nyckelprestationsmått, utformning av mål, utvärderingar, belöningar, informationsflöden. Det 

är viktigt att förstå hur styrsystemen kommer att samspela med provisionsstyrningen. 

 

3.6 Provision 

 

Küster och Canales (2008) nämner att säljares handlingar och beteenden har stor inverkan på 

företagets kundrelation och företagets resultat. Vidare menar de att säljares handlingar och 

beteenden påverkas av belöningssystemens utformning (ibid). Den vanligaste formen av 

kompensationssystem består av grundlön samt en provisionsdel enligt Küster och Canales 

(2011) Försäljare som får en större andel av sin lön som fast lön ger bättre individuella 

prestationer än de som betalas till större del av provision (ibid). Om medarbetares ersättning till 

största del består av fast lön används styrningen för beteende och är den största delen provision 

fokuseras det på resultatstyrning (ibid). 

 

Enligt Bonner och Sprinkle (2002) är den allmänna hypotesen om effekterna av ekonomiska 

incitament att ansträngningar och prestationer ökar. Baker et al. (1988) menar att de potentiella 

fördelarna med att binda betalning till prestanda är uppenbara. I Jenkins et al. (1998) studie 

visas det finnas ett positivt samband mellan incitament och kvantitativ prestation. Det visas 

inga samband mellan incitament och kvalitativ prestation (ibid). Baker et al. (1988) menar att 

belöningssystem används för att skapa incitament. Dessa belöningssystem ska vara 

strukturerade för att arbetares förväntade nytta ska ökar med observerad produktivitet. Bonner, 

Sprinkle och Young (2000) menar att omstrukturering av incitamentprogram måste riktas mot 

de viktigaste kognitiva processerna för att omstruktureringen ska vara effektiv. Enligt Sharma 

och Sarel (1995) ökar försäljarnas kundservice i provisionssystem mer om de är baserade på 

kundnöjdhet jämfört med försäljare vars incitament är baseras på omsättning. 

 

Baker et al. (1988) menar att finansiella incitament är för effektiva och motiverar medarbetare 

att göra exakt vad de får betalt för. Då det är svårt att ge exakta beskrivningar på vad 

medarbetare ska göra i alla situationer och hur det ska mätas leder det till problem. Detta leder 

till att det är viktigt att få en inblick i vilka effekter provision kan orsaka. Tidigare forskning 

visar att: Pullins (2001) menar att incitament kan öka vissa oönskade beteenden hos 

medarbetare som till exempel att säljande medarbetare fokuserar på kortsiktiga mål i stället för 

långsiktiga relationer. Baker et al. (1988) nämner i sin studie att om pengar används som 

drivkraft leder det till en gradvis försämring av kvalitén på allt som produceras. Jenkins et al. 

(1998) menar att det finns ett positivt samband mellan finansiella belöningar och 

prestationskvantitet men inte mellan finansiella belöningar och prestationskvalitet. Baker et al. 

(1988) menar att belöningar uppmuntrar människor att fokusera begränsat på en uppgift, att 

utföra uppgiften så snabbt som möjligt samt att ta få risker. Incitament kan därmed leda till att 

problem kan uppstå inom organisationer. 

 

Prestationsmått 

Hölmstrom (1979) menar att effektiva prestationsmått kan ge korrekta, informativa, och 

aktuella indikationer på individens bidrag till företagsvärdet (eller andra organisatoriska mål), 

med låg risk till den anställde. Merchant (2006) menar att alla anställda behöver konsekventa 
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och kortsiktiga resultatmål för att prestera sitt bästa. Gibbs et al. (2004) nämner att finansiella 

prestationsmått som av sin natur är bakåtblickande och därmed inte korrekt återspeglar 

effekterna av medarbetarnas insatser kan framkalla ett kortsiktigt fokus. Hirst (1983) menar att 

det finns ett samband mellan hur medarbetare uppfattar att prestationsmått används av deras 

chefer och dysfunktionella beteenden. 

 

Gibbs et al. (2004) menar att prestationsmått, särskilt prestationsmått som består av 

redovisningssiffror, kan snedvrida incitamenten för att de är otillräckliga eller helt uteslutande 

gällande vissa dimensioner av arbetstagarens arbete. Bonner et al. (2000) finner i sin studie att 

den positiva effekt som belöningssystem har på prestation minskar i takt med att uppgifterna 

blir mer komplexa. Holmstrom och Milgrom (1991) menar att idealiskt bör provisionsavtal 

använda all tänkbar information om de anställdas effekter på företagsvärdet, viktade ordentligt, 

så att incitament ska vara lämpligt avvägd mellan olika dimensioner av jobbet. 

 

Genomförs mätningar på ett objektivt sätt (antal försäljningar) och inte ett subjektivt kommer 

detta leda till att det fokuseras på kvantitet i stället för kvalitet (Baker et al., 1988). Enligt 

Holmstrom och Milgrom (1991) tenderar kvantitativa resultatmått utsättas för manipulation av 

anställda. Gibbs et al. (2004) menar att subjektivitet kan utnyttjas för att minska risken för 

manipulation av kvantitativa resultatmått (en form av snedvridna incitament), samt reducera 

brus i kvantitativa åtgärder. Antal försäljningar och försäljningskostnader är relaterade till 

objektivitet och används vid resultatstyrning menar Küster och Canales (2008). 

 

Gibbs et al. (2004) föreslår att användningen av subjektiva bonusar kommer relateras till de 

gemensamma effekterna av målsvårigheter och konsekvenserna av att inte uppfylla 

prestationsmålet. Enligt Küster och Canales (2008) används både objektiva och subjektiva mått 

när företag använder sig av beteendestyrning. 

 

Utformning av mål 

Otley (1999) menar att organisationens nivå på prestationsmål är viktiga att studera då för höga 

prestationsnivåer eller prestationsnivåer som är svåra att förstå leder till fusk och 

dysfunktionella beteenden hos medarbetarna. 

 

Då det gäller incitamentavtal, kan optimala standarder eller förväntade prestandanivåer 

förändras om omgivningen förändras (Merchant & Manzoni, 1989). Om prestationsnivåerna är 

lägre än väntade på grund av okontrollerbara händelser kan medarbetar tro att den givna 

prestationsnivån inte kommer att uppnås. I sådana fall skapar bonusar incitament för 

medarbetarna. En lösning på detta är att använda subjektiva bonusar för att hålla de anställda 

motiverade när nivåerna är svåra att uppnå (ibid). 

 

Prestationsmätning 

Merchant (2006) menar att snabb återkoppling och belöning ger starkare kortsiktiga resultat 

och starkare motivation. Enligt Küster och Canales (2008) bör utvärderingar av försäljares 

resultat inte vara begränsat till statistiska program eller jämförelser med de planerade målen, 

något som kan beskrivas som objektiva utvärderingar. Baker et al. (1988) menar att objektiva 

utvärderingar vid användning av provisionssystem kan orsaka dysfunktionella beteenden hos 

anställda. Enligt Swann och Pittman (1977) kan positiv feedback angående prestationer 

uppväga de negativa effekter som en belöning kan orsaka. 

 

Enligt Küster och Canales (2008) bör försäljningschefer utvärdera sin information relaterat till 

säljares omgivning samt nuvarande och framtida effekter på medarbetarens prestationer. 
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Subjektivitet kan vara användbart för att lindra olika problem i belöningar genom ersättning 

baserad på kvantitativa resultatmått (ibid). Subjektivitet kan också ge möjlighet att ändra andra 

aspekter av incitamentavtal då omgivningen förändras (Murphy 2004). Användningen av 

subjektivitet gör att det vid utvärdering går att utnyttja ytterligare relevant information som 

uppstår under mätperioden och att det kan vara till gagn för både företaget och den anställde. 

Företaget kan dra nytta genom att förbättra incitamentsinriktningen medan den anställde kan 

dra nytta genom minskad risk (Baker et al. 1988). 

 

Baker et al. (1988) menar att subjektiva utvärderingar vid användning av provisionssystem kan 

orsaka konflikter om det finns brist på förtroende mellan anställd och chef. Gibbs et al. (2004) 

menar att användningen av subjektivitet kommer att ha positiva effekter på tillfredsställelse och 

prestation endast när det finns tillräckligt förtroende mellan underordnad och chef/övervakare. 

  

3.7 Studiens analysmodell 

 

Ovanstående studier leder till studiens analysmodell figur 2 som indikerar samspel mellan vissa 

delar i styrmixen. 

 

 
Figur 2. Studiens analysmodell anpassad från Ferreira och Otley (2009). 

 

Provision kan ses som en del av ett belöningssystem och är därför en naturlig del att belysa i 

modellen. Utöver belöningssystem har nyckelprestationsmått, utformning av mål samt 

prestationsutvärderingar belysts i modellen. Studier indikerar att beroende på vilka 

nyckelprestationsmått företaget väljer att använda sig av och inte, hur dem är utformade, hur 

många dem är, hur mål utformas, vilka nivåer som sätts på målen, vad det är som utvärderas 

(objektiva eller subjektiva utvärderingar) har påverkan på prestationer. Provision syftar till att 

få medarbetares mål i linje med företagets samt även att motivera medarbetare till ökade 

prestationer. Det finns därför anledning att tro att provisionens påverkan på prestationer och de 

utvalda delarnas påverkan på prestationer samspelar med varandra. Hur dessa kopplingar 
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samspelar i olika företag påverkar företagens styrmix. Samspel innebär att styrsystem kan 

medverka eller motverka med andra styrsystem. Detta samspel skapar effekter som kan vara 

positiva men även negativa.   
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4. RESULTAT 
I följande kapitel presenteras resultatet från respektive fallstudie. Varje fallstudie 

sammanfattas sedan kort i tabellform samt en föranalys av respektive fall presenteras.  

 

4.1 Bilföretag A – Intervju med controller 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Företagets affärsidé är att sälja de bästa bilarna. Företagets strategi är att ha bra kvalitet, bra 

produkter och bra bemötande. Controllern nämner att det handlar mycket om 

varumärkesuppbyggnad i bilbranschen. Företaget har sina varumärken vilka de är styrda av. 

Varumärkenas generalagenter talar om vad företaget får göra och inte göra i många anseenden. 

Hur företaget ska jobba på marknaden och hur de vill framstå styr de själv. Vad gäller företagets 

försäljningsmål eftersträvas det att nå en viss marknadsandel och en viss volym. Idag säljs 

ungefär 2200 bilar och målet till år 2017 är nå 2500 bilar försäljningsmässigt. Företaget har 

skapat en ram med fyra paragrafer som anses viktiga för företaget dessa är; kundfokus, kvalitet, 

framgång och engagemang. Controllern nämner att företagets produktmix av bra varumärken 

som en framgångsfaktor och en stor konkurrensfördel. 

 

”Företaget är en märkeshandel och kunderna ska veta att de får ett bra bemötande och bra 

kvalité när de besöker oss.” 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Controllern nämner att de på individnivå mäter olika saker. I försäljningen mäts bruttovinsten, 

antalet bilar och något som kallas CSS (kundnöjdhetsbonus). Bruttovinst stäms av ungefär en 

gång i månaden, där de ser hur bruttovinsten på individers försäljning sett ut. Gällande 

bilförsäljningen delas mätningarna upp i två delar, antal sålda bilar och antal levererade bilar. 

Då företaget får sina intäkter på levererade bilar och inte sålda är det viktigt att skilja på dessa 

då det finns leveranstider som bidrar till att företaget inte ser intäkterna direkt från 

försäljningen. Antalet sålda bilar stäms av varje vecka.  

 

Kundnöjdhetsbonusen stäms av varje månad detta sker genom att dels företaget men även olika 

callcenterföretag kontaktar kunder och frågar om de varit nöjda eller inte med bemötande, 

bilaffären eller andra kvalitetsfrågor. De kunder företaget kontaktar består dels av de som köpt 

bil men det kan även vara slumpmässigt valda kunder.  Kundundersökningarna leder till någon 

sorts index gällande kundnöjdheten och hur företaget ligget till.  De olika märkena är 

fokuserade på kundnöjdhet och deras mätningar innefattar i stort sett all kontakt med kund, från 

första mötet med kundmottagarna till hur de upplevt mekanikernas verkstads- och service 

arbeten. 

 

Controllern nämner att företagets mekaniker mäts på hur mycket upparbetad tid de har, 

närvarotimmar samt debitering per timme. Han nämner även att mekanikerna är väl medvetna 

om vad de mäts på och en avstämning utförs minst en gång i månaden. 

 

Kundmottagarna mäts som tidigare nämnts på kundnöjdhet och därmed även på deras samspel 

med mekanikerna. Controllern beskriver att det är kundmottagaren som tar emot kunden och 

räknar ut vad det kan vara för fel sen är det mekanikern som ska hitta felet men även om övriga 

fel finns. Han nämner även att kundmottagarna mäts mycket på faktureringen eftersom 

företaget har legat efter med det. 
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I samband med budget sätts företagets försäljningsmål men även företagets bilmärkes 

leverantörer är inblandade i försäljningsmålen. Det innebär att leverantörerna styr företagets 

försäljningsmål till viss mån, och att företaget har ett visst förhandlingsutrymme när det gäller 

försäljningsmålen.  När parterna är överens om försäljningsmål sätts budget och det är 

budgetmålen som gäller i företaget och de ska uppfyllas. 

  

Verkstäderna styrs inte lika mycket av bilmärkena när det handlar om hur många timmar de 

förväntas sälja utan företaget ser till fjolåret. Föregående år blir utgångspunkten sedan gör 

företaget uppräkningar utifrån det. Controllern förtydligar att det är budgetar som styr och att 

faktureringsgrad och de upparbetningar företaget räknat på även ska uppfyllas. 

 

 ”Budgeten styr mycket.” 

 

Alla medarbetare är medvetna om sina ekonomiska mål genom den budget de har. Till exempel 

vet bilförsäljarna vilken budget de har, de vet hur många bilar de ska sälja per år och så vidare. 

Företaget följer nästan dagligen upp kundnöjdhet. Dessa uppföljningar kan medarbetarna göra 

själv, med ett dataprogram, som talar om hur det ser ut, hur kundnöjdheten ser ut på respektive 

verksamhetsområde samt om de ligger bra eller mindre bra till under månaden. 

 

Företaget framställer månadsrapporter vars huvudsakliga syfte är att informera respektive 

avdelningschef hur det ser ut gällande försäljning, leveranser och så vidare. Detta styrs enligt 

controllern på ett övergripande sätt. Företaget har istället valt att fokusera på särskilda 

parametrar som exempelvis fakturering, mekanikers upparbetning, timdebitering vilket de styr 

mer frekvent på. Varje vecka kontrollerar respektive avdelningschef hur faktureringen ser ut 

och tar det med varje individ.  

 

De kanaler företaget har för feedback är dels genom ett intranät sen är det upp till varje 

avdelningschef att se till att förmedla information efter varje ledningsgruppsmöte. Respektive 

avdelning har gruppmöten varannan vecka. Controllern nämner att informationen på företaget 

upplevs dålig och att det ofta är något som poängteras. Att kommunikationen inte upplevs tydlig 

menar controllern kan bero på att beslutsfattare inte alltid inser vidden av vilka som påverkas 

av besluten. Vidare menar han att det nästan aldrig går att informera för mycket utan snarare 

bara för lite. I dagsläget söker företaget en teknisk lösning där information kan förmedlas på ett 

snabbare och effektivare sätt till alla inom organisationen. Controllern nämner även att det till 

viss del även ligger på medarbetarnas eget ansvar att ta del av information och vilja lära sig. 

Han menar att det åtminstone går att kontrollera intranätet en gång i veckan. 

 

”Vi ska försöka bli bättre på att informera mer och nå ut snabbare.” 

 

Belöningssystem 

Företaget har enligt controllern inga belöningssystem utöver provision. 

 

Provision 

Det är främst bilförsäljningen som är provisionsbaserad i företaget men det förekommer även 

en viss rörlig löneersättning på mekaniker och kundmottagare. Det skiljer sig mellan de olika 

verkstäderna på orterna. 

 

Den stora provisionsdelen ligger på bilförsäljningen av flera skäl, del för att det generellt sett 

ut på det sättet inom bilbranschen över en längre tid men även för att provisionslön enligt 

controllern ökar motivationen att sälja och utföra ett bättre jobb. 
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Försäljarna beskrivs ha en relativt låg grundlön och sen har de provision på varje bil och 

försäkring de säljer. I företaget styrs provisionen av bruttovinsten på försäljningen. Det finns 

inget mål på bättre eller sämre bruttovinst däremot finns en undre gräns för säljarna att förhålla 

sig till. Bilens försäljningsvärde och värdet från eventuell extrautrustning slås ihop och ska 

tillsammans nå över den undre gränsen. Det är ingen speciell bilmodell eller tillbehör eller övrig 

faktor som påverkar provisionen utan det är bruttovinsten på försäljningen.  

 

En nackdel som controllern ser med provision är att medarbetare i stor utsträckning tänker på 

sin egen vinning i stället för företagets lönsamhet samt att medarbetare vill veta vad de får ut 

då företaget vill göra förändringar. Controllern beskriver det genom ett exempel, om företaget 

vill byta försäkringar som säljs undrar medarbetena vad de för ut av detta byte.  Detta leder till 

att förändringar blir svårare att göra då företaget måste besluta om de alltid ska sätta provision 

eller om de bara kan kommunicera ut och säga att nu ska företaget sälja det här istället. 

Controllern menar att provisionssystemet inte får vara för komplext då det finns risk att saker 

motverkar varandra. 

  

Utformning av styrningen 

Styrningen är utformad efter företagets mål. Information finns tillgänglig i form av alla 

nyckeltal. Huvudmålstyrningen består av den budgeterade vinsten bolaget ska ge, sen för att 

företaget ska nå målen finns det olika delar som bryts ner på respektive avdelning i månads- 

och veckorapporter. 

 

Försäljningen har sitt mål och verkstäderna har sina. Företaget tittar månadsvis på alla 

kostnader på alla konton, hur det ser ut samt vilken försäljning företaget har haft. Allt består av 

en gemensam budget och skulle inte försäljningen nå sina försäljningsmål (sin budget) kommer 

företaget inte heller i slutändan nå deras totala budget och dess önskvärda resultat. 

 

”Det viktigaste som jag ser det är att man följer varje verksamhets viktigaste mål, vilket vi gör.” 

 

Controllern menar att försäljningen har sina mål och måste ha en viss försäljningsvolym för att 

gå runt. Därför menar han att det inte är viktigt att följa varje krona utan det viktiga är att 

företaget valt ut vissa parametrar som de följer väldigt ofta och inte ligger två månader bakom. 

Följs det upp ofta leder det till att organisationen också driver på. Controllern menar att det 

leder till att företaget får en direkt styrning och kan besluta att till exempel faktureringen den 

här månaden måste se ut på ett visst sätt eller att företaget kan få svar på varför de ligger 

hundratusen efter en viss vecka. 

 

Blir det väldigt långt mellan företagets uppföljningar menar controllern att det kommer uppstå 

en seghet i organisationen. Till exempel om controllern följer upp ett månadsbokslut en och en 

halv två månader bakom det, då upplevs det ha tappat sin verkan. Controllern menar att ju 

snabbare och ju oftare uppföljningar företaget gör desto lättare är det till förändring i 

verksamheten, kontinuerliga uppföljningar är något controllern ständigt söker uppnå. Företaget 

har sina mål och styr de olika verksamheterna mot dem, vilket beskrivs fungera bra. Företaget 

har snabb uppföljning och informerar hur de ligger till och hur det ser ut för dem. Controllern 

menar att de andra målen uppfylls automatiskt om man arbetar på det sättet. Han nämner även 

att det gäller att inte göra allt för komplicerade uppföljningar utan det gäller att välja ut vissa 

mål som företaget sedan följer upp. 
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I tabell 1 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets nyckelprestationsmått är bruttovinst, antal 

sålda respektive levererade bilar, kundnöjdhet, upparbetning av mekaniker och fakturering. 

Utformning av mål, företaget tar fram sina försäljningsmål med hjälp av budget, där märkena 

har ett visst inflytande då de har egna mål. Även företagets faktureringsgrad bestäms genom 

budget. Företaget använder sig av följande prestationssmätningar bruttovinst, antal sålda bilar, 

kundnöjdhet, upparbetade timmar, närvarotimmar, debitering/timme, fakturering på respektive 

avdelning samt genom månadsrapporter. Företaget har inga ytterligare belöningssystem utöver 

provision. Medarbetarnas provision angavs bestå av en låg grundlön och provisionen räknas på 

den bruttovinst säljaren uppnår. 

 
Tabell 1. Sammanfattning av bilföretag A. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 1. 

Bilföretag A 
 Bruttovinst 

 Antalet sålda 

respektive 

levererade 

bilar 

 Kundnöjdhet 

 Upparbetning 

 Fakturering  

 Budget bryts 

ned till 

försäljnings-

mål 

 Märkena har 

sina mål som 

påverkar 

budget 

 Budget till 

Fakturerings-

grad 

 Bruttovinst 

(månadsvis) 

 Antal sålda bilar 

(veckovis) 

 Kundnöjdhet 

(månadsvis/dagsvis) 

 Upparbetade timmar 

(veckovis) 

 Närvarotimmar 

 Debitering/timme 

(veckovis) 

 Uppföljning av 

fakturering på 

respektive avdelning 

(veckovis) 

 Månadsrapporter 

 Provision  Låg grundlön   

 Samma 

provision 

oavsett 

bruttovinst på 

försäljning 

 

 

4.2 Bilföretag B – Intervju med VD 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Företagets affärsidé går ut på att tillhandahålla konkurrenskraftiga produkter inom bilägande. 

Företaget har en ”multi brand strategy” som innebär att de utgår från deras huvudbilmärke för 

att sedan komplettera det med andra bilmärken, detta för att det ska finnas ett bilmärke för alla 

kunder. Företagets framtida mål är att behålla huvudmärkets marknadsandelar och öka 

marknadsandelar för de kompletterande bilmärkena där ett av bilmärkena syftar till att vara ett 

komplement till begagnade bilar. Viktigt för företaget är även att ta vara på trender i samhället 

där ett exempel på detta kan vara elbilar. Framgångsfaktor inom företaget är att de är ett 

komplett bilhandelsföretag och kan erbjuda produkter och tjänster till alla kunder. Företagets 

storlek är även det en framgångsfaktor, då till exempel verkstadstjänster inte påverkas om 

någon är sjuk en dag, något som kan påverka mindre verkstäder. Företaget utbildar kontinuerligt 

medarbetare vilket gör att de besitter hög kompetens och hänger med i den tekniska 

utvecklingen vilket även det ses som en framgångsfaktor. Företagets huvudbilmärke ses även 

som en framgångsfaktor. 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Prestationer som mäts i företaget handlar mycket om antal, det gäller antal sålda bilar, antal nya 

däckhotellskunder, antal sålda bonuskort, antal sålda försäkringar. Detta tillsammans med 

resultaträkningen skapar indikationer på företagets prestation.  
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Prestationerna som mäts jämförs med förväntningar och utsatta mål. Företaget utför även 

mätningar på kundnöjdhet och eftersom företaget är en del av svensk märkeshandel finns det 

möjligheter till benchmarking mot andra märkeshandlare.  

 

Utvärdering sker en gång i månaden där VD kommunicerar med avdelningscheferna. 

Avdelningscheferna kommunicerar i sin tur med medarbetarna.  VD kommunicerar med 

styrelsen genom en rapport en gång i månanden där han utgår från företagets prestationer. 

Företaget har väldigt många informationsflöden. Det finansiella informationsflödet utgår från 

ekonomisystemet och där genereras all grunddata, efter alla affärshändelser som har hänt. Det 

sammanställs av ekonomichefen en gång i månaden och sen tar avdelningscheferna del i sina 

delmängders resultat, sen delger avdelningscheferna sin uppfattning om vad som har hänt 

utifrån siffrorna till VD. VD analyserar avdelningschefernas uppfattningar av det finansiella 

resultatet för att sedan delge det till styrelsen. I grunden handlar det om att hantera de 

affärshändelser som uppstår, både kostnader och intäkter detta månadsvis. 

 

Belöningssystem 

Företaget har inga belöningssystem utöver provision. 

 

Provision 

I företaget har säljaren en förhållandevis blygsam grundlön och en förhållandevis gynnsam 

rörlig lön. Företaget använder sig av provisionslön för att säljarens egen belöning och företagets 

utveckling ska ligga i samma vågskål. Om det går bra för företaget ska det också gå bra för 

säljarna och om det går sämre för företaget ska företaget inte sitta med en konstant kostnad utan 

det ska vara kopplat till företagets förmåga att generera omsättning. Utmaningen för säljarna är 

att sälja produkterna till ett pris som genererar pengar till företaget och sig själva men samtidigt 

leder till att kunderna känner sig nöjda. Då företaget söker försäljare så letar de efter en viss typ 

av personer, personer som vill ha provisionslön och som tror på sig själva. För att bli 

bilförsäljare behöver du inte ha gått universitet och ha studieskulder. VD menar att långsiktighet 

är viktig i branschen eftersom det eftersträvas en snöbollseffekt med återkommande kunder 

som köper nya bilar och det är på det sättet säljare tjänar bra. VD, ”det kommer alltid bli bättre 

i framtiden när dina gamla kunder återkommer. Sköter du de spontana kunderna lika bra hela 

tiden och dessutom har fördelen av alla de upparbetningar du har gjort av kundrelationer blir 

alltid de sista åren i din karriär också de bästa ekonomiskt. ”  

 

Utformning av styrningen 

Företaget har ett system som utvecklats tillsammans med svensk märkeshandel och har således 

inte byggt upp ett eget system utan det är ganska likt de flesta andra märkeshandlarna gällande 

ekonomisystem. Företaget vill ha koll på ledande indikatorer då det kan handla om hur stor 

andel av den tillgängliga verkstadstiden som är uppbokad, det går även att se framåt alltså en 

prognos hur det ser ut och beläggningsgrad. Företaget vill ha koll på hur många nya och 

begagnade bilar som säljs varje månad och även veckovis koll. Företaget vill ha koll på hur 

bruttovinsten på försäljning utvecklas, allt från reservdelar till tillbehör, nya och begagnade 

bilar. Företaget vill ha koll på nyckelprocesserna i företaget, det är verkstad, försäljning, 

tillbehör, drivmedel som är en väldigt viktig del, även hyrbilar. Det finns saker i varje 

delområde som är viktiga att ha koll på. 

I tabell 2 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets nyckelprestationsmått är antalet sålda 

bilar, nya däckhotellskunder, sålda försäkringar, sålda bonuskort, resultaträkningen, 

kundnöjdhet samt beläggningsgrad. Företagets utformning av mål sker dels genom att de 

benchmarkar sig mot andra svenska märkeshandlare, sen tar de med hjälp av resultaträkningen 



 

28 

 

fram försäljningsmål. Företagets prestationsmätning består av månadsresultat och rapporter, 

avdelningscheferna rapporterar till VD hur deras avdelningar gått medan VD sammanställer 

alla avdelningars månadsrapporter och gör en egen bedömning och analys av materialet för att 

sedan presentera det för styrelsen. Medarbetarna belönas med provision, vilket beskrivs bestå 

av en relativt låg grundlön och gynnsam rörlig lön. 

 
Tabell 2. Sammanfattning av bilföretag B. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 2. 

Bilföretag B 
 Antal sålda 

bilar 

 Antal nya 

däckhotells-

kunder 

 Antal sålda 

försäkringar 

 Antal sålda 

bonuskort 

 Resultat-

räkningen 

 Kundnöjdhet 

 Beläggnings-

grad 

 Resultat-

räkning till 

försäljnings-

mål 

 Benchmarking 

 Månadsresultat på 

avdelningen och 

rapporterar till VD 

 Månadsrapporter för 

respektive avdelning 

och presenterar en 

egen rapport till 

ledning och styrelse 

 Provision  Förhållandevis 

låg grundlön 

och gynnsam 

rörlig lön 

 

 

4.3 Telekomföretag – Intervju med försäljningschef och ekonomichef 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Försäljningschefen nämner att företagets affärsidé är att erbjuda kommunikationstjänster och 

helhetslösningar till företagskunder. Företaget har under tidigare år använt sig av en revisor 

som skött dess ekonomi. I augusti föregående år anställdes en ekonomichef till företaget. För 

närvarande pågår en omstrukturering i företaget som innebär att företaget ser över alla 

avdelningar, ser över budgetar samt se över vilka arbets- eller affärsområden företaget ska 

minska respektive öka på. Företaget har en ambition att växa mycket inom deras starka områden 

och kanske radera ut det som ligger lite i periferin, detta för att bli mer renodlade. Företaget 

beskrivs tidigare ha styrts mycket på erfarenhet och magkänsla och inte på grund av 

ekonomival. 

 

Hög service och support mot företagskunder ses som företagets framgångsfaktor. 

Försäljningschefen nämner att det egentligen är kunden som ska avgöra vilka företagets 

framgångsfaktorer är. Vidare förklarar försäljningschefen att kunder kan få hjälp oavsett tid på 

dygnet och de då kan åka ut och besöker dem. Företaget konkurrerar inte med pris och är 

medvetna om att de kan vara dyrare än deras konkurrenter. Företaget inriktar sig till 97 procent 

mot företagskunder, där de är ute hos kunder, uppdaterar avtal och abonnemang och servar dem 

på plats. Det som utmärker företaget är deras service och support som resulterar i att deras 

kunder får snabb hjälp. Försäljningschefen menar att kunderna inte vill tvingas ta bilen eller 

långtradaren in för att ställa sig i kö på en butik för att lämna in en telefon som sedan är borta i 

tre månader och sedan vara utan telefon under tiden. Han menar att det inte lönar sig för 

kunderna att telefonen var några hundra kronor billigare. För företaget är det viktigt att övertyga 

servicen och supportens värde för kunderna. Försäljningschefen nämner även att de har relativt 

sett högre kostnader och overheadkostnader än vad de stora elektronikföretagen har vilket 

förklarar ett högre pris. 
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För att undvika dålig service försöker företaget göra bra rekryteringar där personalen som 

rekryteras har ambitionen att alltid hjälpa kunderna. Försäljningschefen nämner att företaget 

kan tycka att de lämnar bra service samtidigt som de får kritik från slutkunder för att tekniker 

som är väldigt kunnig på vad de gör pratar oftast mer avancerat språk utav teknisk specifikation 

och karaktär som gör att kunderna inte alltid förstår dem. Kommunikationen till slutkunderna 

kan bli bättre för att höja känslan utav hög service. Även fast företaget har hög service vet inte 

kunderna alltid om det. Försäljningschefen nämner ett exempel där en tekniker påbörjat felsök 

på en företagsväxel samtidigt som kunden söker få tag i tekniker och hinner irritera sig för att 

de inte får tag i någon som kan hjälpa dem. 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Företaget mäter prestationer i försäljarna vilket sker till 90 procent på TB1-nivå. Tb1-nivå 

förklarar försäljningschefen som vinst minus kostnad som blir bruttovinst. Företaget tar inte 

hänsyn till personal och lokal kostnader utan kostar en telefonen kostar 5000kr ut och 4000kr 

in har företaget en marginal på 1000kr, och det är på detta sätt säljarna mäts och företaget mål 

sätts upp. 

 

Företaget mäter främst intäkter och inte antal besök eller ringda kunder. Det beror på att 

företaget har som ambition att det ska vara lätt att mäta, lätt för säljarna att förstå, lätt att följa 

upp, detta i syfte att spara tid. Ekonomichefen nämner att företaget håller på att lansera ett nytt 

system som kommer att skapa fler mätpunkter i organisationen. Det gäller inte bara för sälj utan 

även för teknikernas nyttjandegrad, hur mycket de jobbar inhouse eller hur mycket de är ute 

och servar eller installerar nya växlar och hur mycket dem jobbar mot redan tecknade avtal, 

detta för att skapa bättre kontroll även på teknikernas faktureringsgrad.  

 

Försäljningschefen menar att det kommer leda till att företaget börjar nyttja resurser på bästa 

sätt och minskar deras ”gissningsverksamhet”. Ekonomichefen menar att det kommer leda till 

att företaget snabbt och lindrigt kan ta tempen på företaget. Försäljarna på företaget styrs av 

månadsbudgetar, dessa kan sedan brytas ned för att se vad säljarna förväntas prestera per dag 

och timme. Detta gör att det enligt försäljningschefen blir lätt för säljarna att veta vilka mål de 

har och vad de förväntas prestera. 

 

Företaget har ett dataprogram där försäljarna registrerar sina sälj och håller reda på vilken 

omsättningsnivå och vilken bruttovinst de har ackumulerat under den givna perioden. 

Registrerar försäljarna sina sälj fortlöpande vet de exakt vid varje givet klockslag vilken 

bruttovinst de har presterat den specifika månaden. Företagets tekniker saknar indikatorer på 

deras prestationer eftersom de i dagsläget saknar uttalade mål, vilket företaget arbetar med att 

ta fram. 

 

Ekonomichefen nämner att företaget inte gjort några kundundersökningar som gör det mätbart 

och möjligt att följa upp. När ekonomichefen nämnde det framkom det av försäljningschefen 

att företaget tidigare har använt sig av en applikation som skickade ut frågor till kund om de 

var nöjda med installationen eller servicen. Applikationen slutade fungera och nu använder 

företaget ingen liknande funktion. 

 

Försäljningschefen nämner att det som är viktigt att fokusera på i företaget är saker som tar dem 

närmare målet och att målet inte är att mäta hur bra företaget är på servicen. Företagets mål 

beskrivs främst vara ekonomiska där de följer upp hur företaget presterar mot budget. 

Försäljningschefen nämner att de ser brister med avsaknaden av mjuka mätvärden och 
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utvärderingar men menar att företaget ska fokusera på det som är viktigt för dem. Han nämner 

även att de gärna hade velat ha en extra resurs som var lite mjuk. 

 

Vad gäller uppföljningar beskrivs det vara upp till varje avdelningschef att fortlöpande 

utvärdera det som händer på avdelningen och se vilka möjligheter eller hot som finns. 

Respektive avdelningschef har veckomöten med medarbetarna. Företagets avdelningar är butik, 

tekniker, utesälj och comcentret. Vad gäller försäljningsavdelningen följer avdelningschefen 

fortlöpande upp föregående veckas försäljning. Det som följs upp är vilka offerter som ligger 

ute samt om nya offerter tas in. Det förs även dialoger mellan avdelningschefen och 

medarbetarna om vilka produkter som ska säljas. 

 

Belöningssystem 

Utöver provision betalar företaget ut så kallade ”skottpengar” när det gäller viktiga produkter, 

åtaganden mot leverantörer eller operatörer samt för att de ska lyckas uppnå företagets årsmål. 

Försäljningschefen nämner att företaget i vissa lägen väljer att betala ut skottpengar för att öka 

försäljningen på produktgrupper. Skottpengar innebär att säljarna får ersättning för varje 

försäljning och att denna ersättning sätts direkt på lönen. Detta sker utöver provisionen, det vill 

säga fastän säljaren inte har nått upp till en provisionsgrupp på en annan nivå, allt för att driva 

försäljningen på just det specifika området. 

 

Provision 

Företaget har en exakt lika grundlön för alla utesäljare och sen är det den individuella 

prestationen som ska avgöra hur mycket pengar säljaren ska tjäna. Försäljningschefen nämner 

att det är viktigt att ta hänsyn till nivån mellan den fasta och rörliga lönen vid utformningen av 

provision. Han nämnde att företaget vill ge högsta möjliga lön till alla men har känslan av att 

för hög grundlön leder till att säljarna motiveras för lite. Försäljarnas löner bör enligt 

försäljningschefen täcka deras kostnader och samtidigt motivera drivet att vilja tjäna mer. 

 

”Det är den gyllene grafen jag letar efter men inte hittar.” 

 

Försäljningschefen nämner att beroende på hur försäljningen sett ut kan justeringar av 

provisionen genomföras. Förändringar i provisionen vill företaget helst inte göra mer än en 

gång per år men försäljningschefen nämner att det ibland kan vara motiverat att göra oftare. 

Han nämner att orsaker till förändring kan bero av att försäljningen sticker iväg på vissa 

produkter och områden som företaget inte är särskilt gynnad av. 

 

 ”Det som är bra för företaget gynnar alla, även individen.” 

 

Att individen gynnas framför företaget menar försäljningschefen är väldigt kortsiktigt och 

ohållbart då risken blir att företaget inte kan fortsätta bedriva verksamheten. Han nämner att 

det är en svår balansgång att betala ut så mycket som möjligt i provisioner men ändå inte riskera 

företaget. 

 

När provision bestäms utifrån bruttovinst menar försäljningschefen att det inte driver 

medarbetarna att fokuserar mot specifika produkt- eller varugrupper där företaget har högre 

marginal eller att uppfylla åtaganden mot leverantörer och operatörer. Företaget har medvetet 

satt ospecifika mätpunkter och förlitar sig på individen och att de ska ha en bred och allmän 

kompetens om företaget. Det är här försäljningschefen ser svårigheter eftersom de har så stor 

portfölj får företaget oftast specialister som inriktar sig på olika delar av företaget. Detta 

beskrivs leda till att de säljer mycket av vissa produkter beroende på val av inriktning. Det kan 
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i sin tur leda till att försäljningen kan bli väldigt slagig på olika produktgrupper vilket kan 

påverka likviditet, resultat, överenskomna mål och budgetar. Försäljningschefen nämner att 

företagets utmaningar är det ska bli lönsamt för individen att sälja lika mycket av allting för att 

få en jämn och fin kurva under hela året. 

 

Företaget använder sig av provision för att stimulera en överprestation. Hela företaget styrs i 

princip av provision enligt ekonomichefen. Det är för att få varje avdelning och medarbetare 

att prestera det lilla extra. 

 

Försäljningschefen menar att det är viktigt med mätbara mål som medarbetarna kan jobba mot. 

Han menar att det är viktigt att medarbetare får ett kvitto på att de har genomfört ett bra jobb, 

detta anser han vara enkelt att mäta i pengar. Får medarbetaren mycket pengar har medarbetaren 

gjort ett bra jobb och får medarbetaren lite pengar har medarbetaren utfört ett mindre bra jobb. 

 

Försäljningschefen ser brister i att provisionen baseras på månadsmätningar när medarbetare 

kan ha jobbat jättebra i tre veckor och sen inser de att månadsmålet inte kommer att uppnås. 

Han menar att det kan leda till att säljarna tappar motivationen, struntar i att boka möten, skjuter 

upp möten, att de helt enkelt ”sitter av tiden” sista veckan. Det kan även leda till att de istället 

skjuter fram intäkterna till nästa månad för att få en god möjlighet till bra provision då istället, 

detta menar försäljningschefen inte är att misstro säljarna utan att det är så det faktiskt ser ut. I 

och med detta får företaget svårigheter med att vilka intäkter de kan förväntas få in. Det är 

företagets största utmaningar med provision och att det ska vara rättvist. 

 

Vid eventuella återköp på produkter eller tjänster regleras det i nästkommande månadslön för 

säljarna. När företaget delvis fungerar som återförsäljare kan deras leverantörer ge direkt 

feedback till företaget. Blir leverantörerna missnöjda med företagets försäljning kan de direkt 

välja att säga upp samarbetet. Detta beskriver ekonomichefen som självsanerande då delar av 

deras verksamhet är väldigt beroende av samarbetet med vissa leverantörer. 

 

Teknikerna på företaget belönas inte med provision utan har fast lön. Teknikerna huvudsakliga 

uppgift är att ägnar sig åt serva och supportera. I dagsläget har företaget inga mätetal alls på 

deras tekniker. 

 

Utformning av styrningen 

Företagets styrning har utformats över tid, försäljningschefen nämner att styrningens 

utformning har varit en ständig process där de har utgått från alla intryck om vad som har hänt 

i företaget. 

 

I tabell 3 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets Nyckelprestationsmått anses vara 

lönsamhet, TB1-nivå (bruttovinst) och eventuella åtaganden mot produkt, leverantörer eller 

operatörer. Vid Utformning av mål använder sig företaget sig av budget tar företaget fram 

försäljningsmål. Företagets prestationsmätning utgörs av att de följer upp försäljning och 

bruttovinst. Belöningssystem företaget använder sig av är provision. Det företaget utmärker sig 

med gällande provision är att de betalar ut ”skottpengar” på utvalda produkter för att öka 

försäljningsvolymen vilket syftar till att uppnå åtaganden mot leverantörer, operatörer samt för 

att uppfylla budget. 
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Tabell 3. Sammanfattning av Telekomföretaget. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 3. 

Telekom-

företaget 

 TB1-nivå  

 Lönsamhet 

 Eventuella 

produkt/levera

ntör/operatör 

mått 

 Budget till 

försäljnings-

mål 

 Försäljning 

(veckovis) 

 Bruttovinst 

(veckovis) 

 Provision  ”skottpengar” 

på utvalda 

produkter/lever

antörer/operatör 

 

 

4.4 Försäkringsföretag A – Intervju med privatmarknadschef 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Företagets strategi är att rikta in sig på ett specifikt marknadssegment, de avser således inte att 

försäkra hela marknaden. Under föregående fyra år har företaget fokusera på att ta 

marknadsandelar, vilket beskrivs som en kostsam process. Strategin har i år gått över till att 

vårda beståndet och extra krut har lagts ner på deras kundservice samt utringande kundservice. 

Företagets mål är fortfarande att växa på marknaden om än inte lika aggressivt som tidigare år. 

De mål företaget främst fokuserar på är kundnöjdhet, personalnöjdhet och försäljning. 

Privatmarknadschefen nämner att företagets styrning anpassas för att nå dessa mål. Företagets 

framgångsfaktorer beskrivs vara deras speciella kultur där de inte hymlas med att säga att 

säljare gillar att tjäna pengar och att företagets personal är mer drivna än på ”vanliga” företag. 

Med det sagt menar privatmarknadschefen inte att andra organisationer saknar driv utan menar 

snarare att de inom företaget är extremt drivna och att det är det lilla extra som skiljer dem ur 

mängden. 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Att företaget mäter mycket siffror är något privatmarknadschefen är medveten om och ser som 

naturligt eftersom 90 procent av försäljningsresultatet mäter företagets resultat. Ledarna inom 

företaget är inte blyga att öppet presentera medarbetarnas försäljningsresultat på väggen. Varje 

månad försöker företaget hålla ett möte med samtliga medarbetare på det lokala kontoret. På 

mötena går platschefen igenom vad som pågår i organisationen och det som diskuterats på 

koncernnivå, detta för att företaget vill satsa på öppenhet och transparens. 

 

Företagets önskvärda lönsamhet är det som bestämmer vilken försäljningsnivå som anses bra 

och mindre bra. Genom att ta hänsyn till företagets kostnader för att behålla likvärdig standard 

samt en tillväxtökning får de fram den önskvärda lönsamheten. 

 

Medarbetarnas prestationer utvärderas veckovis, månadsvis och årsvis. Under de veckovisa 

mötena som sker på individuell nivå diskuteras föregående veckas mål och hur det har gått för 

att sedan sätta nya mål för kommande vecka. På månadsbasis sker RIK-samtal (resultat, insats 

och kompetenssamtal) där diskuteras vilket resultat medarbetarna önskar uppnå, vilken insats 

det krävs samt vilken kompetens som är nödvändig för att uppnå dessa. De årsvisa 

utvärderingarna har mer mjuka värden än de övriga och innehåller mindre siffror. På årsmötena 

får medarbetarna även möjlighet att ge feedback till sina chefer. På årsmötena utvärderas NMI 

(nöjdmedarbetarindex), vilket innefattar hur väl personalen mår, om dem trivs och om de 

känner sig delaktiga. 

 

Belöningssystem 

Företagets bonusar riktas mot företagets strategi och eftersom den varierar förändras vilka 

prestationer som ger bonusar. Detta är något som sker på alla nivåer i företaget för att hela 
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företaget ska riktas mot deras gemensamma mål. Målen bestäms i början av varje år och ingår 

i affärsplanen. 

 

Företaget har en egen akademi som medarbetare presenteras för direkt de anställs i företaget. 

Akademin speglar en utvecklingstrappa, där nyanställda i företaget börjar på en viss nivå och 

för att avancera och ta nästa steg mot en ny nivå ska vissa prestationer uppfyllas. I akademin 

ingår både interna och externa utbildningar som medarbetarna får ta del av. Medarbetarna får 

efter en viss nivå fritt välja vilket håll dem vill utbilda sig åt. Akademins utvecklingstrappa 

visar att det är möjligt för alla inom företaget att kunna avancera. Det framgår att akademin är 

något som uppskattas inom företaget och kanske till och med motiverar bättre än pengar. 

 

Provision 

Incitamentsmodellen bygger på att medarbetare får ta del av den lönsamhet de inbringar till 

företaget genom att sälja lönsamma försäkringar. Alla försäkringar inte är lika lönsamma för 

företaget vilket innebär provisionen varierar beroende på försäljningens lönsamhet.  

Privatmarknadschefen beskriver att det är sunda affärer som belönas och menar att deras 

incitamentprogram är en tydlig morot för medarbetarna. Incitamentmodellen förändras efter 

företagets strategier men den nuvarande har dem haft länge. 

 

Fördelar som privatmarknadschefen ser med provision är att även de som saknar utbildning kan 

tjäna extremt bra i företaget och att det är en bra morot som ökar drivet hos medarbetarna. En 

nackdel företaget ser med provision är att det kan medföra osäkerhet bland personalen. 

Privatmarknadschefen nämner att eftersom alla anställda på företaget har grundlön försvinner 

osäkerheten. Han menar vidare incitamentsmodellen tidigare varit felkonstruerad och det fanns 

kryphål i den vilket resulterade i negativa effekter. De negativa effekterna var att medarbetare 

utnyttjade hålen i modellen för att tjäna bra medan företaget inte gjorde det. Han menar vidare 

att om man använder incitamentmodeller på rätt sätt skapar det bara positiva effekter som 

gynnar företaget.  

 

Utformning av styrningen  

Beror i grunden på att företaget vill locka till sig en speciell typ av anställda och skapa en 

vinnarkultur. 

 

I tabell 4 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företaget nyckelprestationsmått anses vara 

försäljning, kundnöjdhet och personalnöjdhet. Vad gäller företagets utformning av mål bryter 

de ned önskad lönsamhet till försäljningsmål. De använder sig även av RIK-samtal där säljarna 

själva får lägga upp en plan på de mål de önskar uppnå. Företagets prestationsmätning består 

främst av siffror som försäljningsresultat men även RIK-samtal och nöjdmedarbetarindex 

(NMI). Belöningssystemet de använder sig av är utöver provision företagets egen akademi samt 

att medarbetare framhävs genom att deras resultat presenteras öppet bland medarbetare. 

Företaget använder provision till att styra försäljningen mot lönsamma produktgrupper. 

 
Tabell 4. Sammanfattning av försäkringsföretag A. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 4. 

Försäkrings-

företag A 

 Försäljning 

 Kundnöjdhet 

 Personal-

nöjdhet 

 Lönsamheten 

till 

försäljnings-

mål 

 RIK-samtal 

 Siffror 

 Försäljningsresultat 

 RIK-samtal 

(månadsvis) 

 NMI 

 Provision 

 Akademi 

 Försäljni

ngsresult

at visas 

öppet 

 Styr provision 

mot lönsamma 

produktgrupper 
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4.5 Försäkringsföretag B – Intervju med VD 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Företagets affärsidé består av att hjälpa privatpersoner till en bättre pension och att ge barn en 

bra start i livet, fokus är trygghet runt familj och person. År 2012-2013 uppstod ett förbud mot 

den typ av verksamhet som företaget ägnade sig åt. Förbudet innebar att massbyte inte längre 

fick utföras i premiepensionssystemet vilket resulterade att företaget tvingades till 

omstrukturering. Efter förbudet och omstruktureringen har företagets mål huvudsakligen varit 

att gå från röda till svarta siffror samt att bygga inför framtiden. För företaget är det viktigt att 

förbereda sig inför framtiden i fall nya lagar och regler kommer träda i kraft. VD nämner att 

den bransch företaget verkar i är utsatt av statliga regleringar. Framgångsfaktorn i företaget 

anses vara ständig utbildning eftersom det enligt VD aldrig går att bli fullärd inom yrket. 

Företaget har ett nära samarbete med två välkända företag som arbetar med försäkringar och 

finansiell rådgivning. Medarbetarna inom företaget erhåller utbildningar genom ett av dessa 

företag samtidigt som VD dagligen försöker utbilda personalen.  Företaget har en policy att 

aldrig sälja något på första samtalet, detta för att skapa en känsla hos kunden att det är seriöst 

och inte något påtvingande. VD nämner att arbetssättet har resulterat till mer försäljning. 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Företaget får betalt månadsvis för de prestationer de utfört åt de två samarbetspartnerna. Det är 

först när intäkten kommit företaget till handa som de kan utvärdera om månaden varit lönsam 

eller inte. Den information som ges i samband med intäkten gör att VD kan se vilka affärer som 

realiserats och inte och kan utifrån det korrigera försäljningen på individnivå för att förbättra 

resultatet. Företagets individuella försäljningsnivåer räknas ut genom bryta ned företagets 

lönsamhetsmål med antalet anställda, dessa följs sedan upp med de månadsvisa intäkterna från 

samarbetspartnerna. 

 

Företaget kan ses som ett mindre företag vilket innebär att VD-rollen även innefattar fler 

arbetsåtaganden än det som normalt förknippas med VD-rollen. VD agerar även teamleder, i 

den rollen anser han att det är viktigt med öppenhet till medarbetarna. Medarbetarna i företaget 

utvärderas dagligen och går det inte bra för dem talar VD om det. VD har direkt tillgång till 

företagets försäljningssiffror via ett system och har även möjligheten att lyssna av kvalitén på 

medarbetarnas samtal med kund. Eftersom företaget är litet i sin skala får VD direkt signaler 

om något inte stämmer. Om försäljningen är låg kan han korrigera det på olika sätt, dels kan 

han lyssna på försäljningssamtalen för att se om något behöver justeras sen kan även nya 

telefonlistor beställas. 

 

Belöningssystem 

Företagets VD delar ut en bonus varje månad till den eller de anställda som har utmärkt sig för 

att ha extra bra kundkontakt eller höga försäljningssiffror. För att motivera till ökad försäljning 

kan VD anordna säljtävlingar. VD nämner även att han brukar anordna företagsfester och anser 

att det är viktigt att ha kul tillsammans då det skapar tillhörighet och gemenskap på 

arbetsplatsen. 

 

Provision 

Företaget använder provision för att stimulera till högre försäljning. Att medarbetarna belönas 

genom provision leder till att de får tydliga mål att sträva efter. VD nämner att ju högre 

försäljning de uppnår desto mer ska de tjäna. Företagets medarbetare belönas med en relativt 

hög grundlön för att sedan få provision vid startad affär. VD beskriver att företaget även 

använder provision för att rikta försäljningen mot särskilda produkter företaget för tillfället vill 
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sälja. Med det menar han att företaget kan sätta mer eller mindre provision på särskilda 

produkter som företaget vill öka eller minska försäljningen på. 

 

VD nämner att medarbetarna endast utför det företaget belönar och att det därför gäller att vara 

vaksam vid utformningen av provisionssystem. Tidigare belönade företaget medarbetarna när 

de fått accept av kund att öppna sparkonto och inte när kunden har startat affären och det leder 

till faktiska intäkter i företaget. VD nämner att han utifrån egna erfarenheter har insett vikten 

av att företaget ska belönar vid rätt tidpunkt i processen. Företagets medarbetare får därför 

provision först när kund har startat sitt sparande, det innebär att om kunden väljer att inte starta 

ett sparande får säljaren ingen provision. Vad gäller utformningen av provision är det även 

viktigt att det inte finns utrymme till fusk som ”fulsälj” eller falsk rapportering av försäljning. 

VD nämnde ”går det att fuska kommer det att ske” och att det oftast drabbar kunden vilket leder 

till klagomål som företaget helst vill undvika. 

 

Utformning av styrningen 

Styrs av försäljningen. 

 

I tabell 5 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets nyckelprestationsmått anses vara 

lönsamhet och att mäta påbörjade förbindelser. Företagets utformning av mål utgår från att bryta 

ned försäljningsmål från tänkt lönsamhet. De prestationsmätningar företaget har är att följa upp 

säljsamtalens kvalitet och försäljningsvolymen. Utöver provision kan medarbetare belönas med 

säljtävlingar, fester och extra bonusar i fall de utmärkt sig på något önskvärt sätt, vilket hör till 

belöningssystem. Företagets provision är utformat efter startade kunder, det vill säga att 

medarbetarna får provision först när affären skapar intäkter till företaget. Provisionen anses ha 

en relativt hög grundlön i botten. 
 

Tabell 5. Sammanfattning av försäkringsföretag B. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 5. 

Försäkrings-

företag B 

 Lönsamhet 

 Påbörjade 

förbindelser 

 Lönsamhet till 

försäljnings-

mål 

 Säljsamtalens-kvalité 

(dagligen) 

 Försäljningsvolym 

(dagligen) 

 Provision 

 Bonus 

 Sälj-

tävling 

 Fester 

 Provision efter 

startade kunder 

 Relativt hög 

grundlön 

 

 

4.6 Tidningsföretaget – Intervju med försäljningschef 

 

Företagets affärsidé och strategi 

Företagets affärsidé är att skriva om och bevaka den lokala delen i hela deras 

verksamhetsområde. De ska bedriva den bästa och viktigaste lokala journalistiken som är nära 

deras läsare. Företaget ska beröra och inspirera. Att få den traditionella tidningen från papper 

till digitalt är utmaningen i företaget och målet för företaget är nu att hitta eller komma in i en 

ny affärsmodell. Företaget har under fjolåret börjat ta betalt för digitala tjänster som del i 

affärsplanen. Företagets framgångsfaktorer är den lokala journalistiken och dess trovärdighet i 

företaget. Är företagets journalistiska produkt inte trovärdig skulle företaget enligt 

försäljningschefen vara som vilket annonsblad som helst. 
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Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Företaget använder försäljningssiffror för att mäta sina mål. Utöver de finansiella måtten 

kommer företaget implementera ett nytt system som kommer mäta bland annat antal 

kundbesök.  

 

Företaget har ett intranät likt andra företag som inte används i någon stor utsträckning som 

kunde önskas. Oftast använder företaget mail för att informera personalen om det är någonting 

som behöver förmedlas. Ofta håller VD informationsmöten med avdelningscheferna och 

personalrepresentanter efter styrelsemötena där han kort går igenom det som framkom under 

mötet. De närvarande under mötet har sedan i uppgift att förmedla det vidare bland 

medarbetare. Då det gäller företagets strategi är det ledningsgruppen som är bärare av de 

frågorna och ofta stannar informationen där. Där menar försäljningschefen att det finns jobb att 

göra. 

 

Företaget söker utforma lämpliga lokala försäljningsnivåer genom att diskutera 

marknadsföringsbudgeten med deras största kunder och får på så sätt en basomsättning. Sedan 

sätts mål på specialteman och kampanjer och vad dessa kan inbringa. Allt detta slås sedan ihop 

och blir den lokala försäljningsbudgeten som sedan bryts ned till individnivå. Att sätta lämpliga 

försäljningsnivåer på regional nivå är svårare för företaget, där handlar det mer om att uppskatta 

årets omsättning och vad som händer på kundsidan totalt. Företaget har inte själv hand om 

tidningens större annonsörer som H&M och KappAhl utan där säljs annonserna in på 

riksförsäljningsnivå genom ett annat företag. Försäljningschefen nämner att 80 procent av 

företagets försäljning utgör den lokala annonseringen och att den därför är viktig. Företaget står 

och faller om den lokala försäljningsavdelningen inte presterar. 

 

Företaget utvärderar den redaktionella och kommersiella delen olika. Redaktionens 

utvärderingar upplevs svårare att mäta eftersom det handlar om text. Försäljningschefen menar 

att deras problematik består av att det är svårare att säga hur journalisternas arbeten ska se ut, 

om de skriver för långt eller för kort eller om de använder för få bokstäver.  För ett tiotal år 

sedan använde företaget sig av ett publicistiskt bokslut, där det journalistiska arbetet  mättes 

utifrån textstorlekar, vilka ord som användes, genusperspektiv, ögonstudierörelser, vilken sida 

texten var på och så vidare. Det publicistiska bokslutet har sedan följts upp med några års 

mellanrum och det visade sig att det inte utgör någon stor skillnad över tid. Försäljningschefen 

beskriver att redaktionen inte bara skriver det som efterfrågas utan även det läsarna inte visste 

att de ville ha. Hon beskriver även att det inte går att beställa att artiklar publiceras i tidningen 

och att det istället hamnar i annonsblad. Tidningens trovärdighet ligger i att exempelvis bevaka 

kommunens fullmäktigsammanträden, att granska äldreomsorgen, vilket inte efterfrågas av 

läsarna. VD säger ”det handlar om att granska och bevaka, att stå på den lilla människans sida.” 

Ett grovt mått redaktionen mäts på är genom antalet prenumerationer.  

 

Företagets kommersiella del anses lättare att utvärdera eftersom det är det finns mer konkreta 

mått. Försäljarna matar in i systemet exakt vad som sålts. Det som redovisats sätts det dagliga 

rapporter på och företaget ser till hur försäljningen sett ut i företaget, både totalt och på 

individnivå samt vilka produkter som sålts, detta följs sedan upp stenhårt. Försäljarna belastas 

inte med riksförsäljningen och den regionala försäljningen utan bara den lokala försäljningen 

då det är den försäljningen som de kan påverka.  

 

Försäljningsavdelningen har regelbundna säljmöten där de går igenom siffror och försäljning. 

Utöver dem hålls det månadsvisa möten där medarbetarna utvärderas på individnivå. Det som 

utvärderas är hur de presterat under månaden, vilka affärer som realiserats eller inte samt 
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bakomliggande orsaker. Till ledning och styrelseordförande skickar försäljningschefen en 

rapport i mitten av månaden där det framgår hur försäljningen står sig mot fjolårets försäljning, 

budget, alternativt prognos. Företaget har även medarbetarsamtal en gång per år där föregående 

år, kompetensutveckling, prestation, social kompetens, medarbetarskap och det egna drivet 

diskuteras. 

 

Belöningssystem 

Försäljningschefen arrangerar säljtävlingar med jämna mellanrum för att motivera 

medarbetarna att sträva efter företagets mål. Belöningarna kan vara allt från att gemensamt gå 

ut och äta till att gå på konsert. 

 

Provision 

Företaget använder sig av provision för att driva säljarna till ökad försäljning. All provision i 

företaget riktas mot digital försäljning det vill säga försäljning mot mobil, webb, tv och digitala 

skärmar. Det som säljs i papper får säljarna ingen provision för. Provisionsersättningen baseras 

på en sammanställning vid månadens slut som visar hur den digitala försäljningen gått. 

Provisionen börjar från första kronan och är 5 procent av försäljningsintäkten. 

 

Att företaget har grupp-provision beror mycket på företagets ursprungliga struktur. Innan 

försäljningschefen började använde företaget inte provision och fanns ingen transparens i 

försäljningen. Ett steg i att ändra detta och visa att det var okej att se varandras försäljnings 

siffror och förstå vikten på att medarbetarnas prestationer mäts började grupp-provision 

användas. Försäljningschefen nämner att det inte fanns någon tanke på individuell provision 

eftersom det fanns risk att det skulle ses som kritik att bli mätt på individnivå. En fördel med 

grupp-provision som försäljningschefen ser är att ingen är färdig förrän alla är färdig. Ingen 

drar iväg och lämna någon efter sig utan de hjälps åt för att hela gänget ska ta sig igenom. ”Det 

gagnar ju alla att det går bra för alla.” Grupp-provision är därför något som försäljningschefen 

ser som framgångsfaktor. ”Man hjälper och månar om varandra, det är inte så att en sticker hem 

och lämnar en annan utan då stannar de kvar och hjälper den.” 

 

Försäljningschefen menar att förutsättningarna för provisionsstyrning beror på hur grundlönen 

ser ut och eftersom företaget hade en hög grundlön var det svårt att motivera medarbetare med 

individuell provision. För lyckas implementera individuell provision och få medhåll av 

medarbetarna underlättar det enligt försäljningschefen i fall de hade lägre grundlön.” Företaget 

använder sig inte av bestraffning. Försäljningschefen menar att när det goda belönas försvinner 

det dåliga och att bestraffning skapar ögontjänare, smitare och oärlighet. 

Utformning av styrningen 

I företaget är det ägarna som ger direktiven som återkopplas till affärsplanen. Vid 

framställningen av företagets affärsplan tas extern hjälp in från företagets revisionsfirma. 

Företaget låter externa revisorer leda processen och jobbar sedan själva med uppföljning och 

avstämning. Affärsplanen bryts ner till handlingsplaner där varje avdelning har sin 

handlingsplan utifrån affärsplanen. 

 

”Det är ingen hyllvärmare utan vi arbetar aktivt med det.”  

 

I tabell 6 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets nyckelprestationsmått anses vara 

försäljning, följa budget och antal prenumerationer. Utformning av mål, försäljningsmål tas 

fram genom budgetar och prognoser. Prestationsmätningar företaget använder sig av är antalet 

prenumerationer, individuell försäljning, totalförsäljning, om de följer fastställd budget 
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alternativt prognos samt medarbetarsamtal. Utöver provision arrangerar företaget säljtävlingar 

som belöningssystem. Företaget styr försäljningen mot valda produktgrupper med hjälp av 

provision. Provisionen anses ha mindre effekt eftersom medarbetarna har en relativt hög 

grundlön. Företaget använder sig av grupp-provision, vilket innebär att medarbetare belönas 

kollektivt efter vad de som grupp har presterat. 
 

Tabell 6. Sammanfattning av tidningsföretaget. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 6. 

Tidnings-

företag 

 Försäljning 

 Budget 

 Antal 

prenumeration

er 

 Budget bryts 

ned till 

försäljnings-

mål 

 Antal 

prenumerationer 

 Individuell 

försäljning (dagligen 

och månadsvis) 

 Totalförsäljning 

 Budgetrapport 

alternativt prognos 

(månadsvis) 

 Medarbetarsamtal 

 Provision 

 Sälj-

tävling 

 Provision styrs 

mot valda 

produktgrupper 

 Relativt hög 

grundlön och 

mindre effekt 

på provision 

 Grupp-

provision 

 

 

4.7 Återförsäljande distributören – Intervju med VD  

 

Företagets affärsidé och strategi 

Det gemensamma företaget har tre ledord som liknar deras vision, tre timmar, miljösmarta och 

kundfokus. Tre timmar innebär att de ska nå alla sina kunder inom tre timmar.  Miljösmart 

innebär att de ska vara medvetna om deras val, alltifrån upphandlingar till hur de ska distribuera 

på smartaste sätt. Kundfokus innebär att de ska vara medvetna om och ta ansvar för deras 

kunder och hjälpa dem på bästa sätt utifrån deras önskemål och behov. Det gemensamma 

företaget har en målsättning att öka försäljningsomsättningen med 500 miljoner på den svenska 

dagligvaruhandeln fram till år 2020. Det gemensamma företagets framgångsfaktorer är deras 

korta leveranstider och höga service. Korta leveranstider är extra viktigt för företaget då 85 

procent av deras försäljning utgör färskvaror. VD nämner att det inte finns någon i deras 

företagssegment som har lika korta leveranstider. 

 

Nyckelprestationsmått och prestationsmätning 

Företaget mäter framförallt försäljningssiffror där det är utfall på kampanjer eller en längre 

säljperiod som är målet. Företagets säljare är indelade i 11 säljdistrikt. Varje säljdistrikt har en 

budget som upprättas varje år och som följs upp varje månad. Månadsstatistiken behandlas i 

säljsamtal som VD har med respektive säljare. Alla försäljare på varje säljdistrikt sätter 

tillsammans med VD realistiska försäljningsmål varje år. Försäljarna sätter en budget och VD 

en budget och tillsamman kommer det fram till vilken nivå försäljarens budget bör ligga på för 

kommande år. Företaget använder sig av ett statistikprogram vid uppföljning av budgetarna. 

Programmet är en speciell statistikdatabas där allting som säljs mäts. Programmet tar fram 

otaliga mätetal vilket innebär att företaget kan välja vad de vill mäta på. Exempelvis kan 

företaget mäta antal sålda produkter, försäljning under kampanjveckor, försäljning under 

specifika dagar och så vidare. Både försäljning och svinn kan ses i statistiken. Företaget jobbar 

mycket med både volym och värde gällande försäljning men mäter även täckningsgrad och 

täckningsbidrag.  Täckningsgrad är i procent täckningsbidraget är kronor. Företaget mäter även 

svinn där försäljning kontra svinn blir företagets vinst. Företagets informationsflöden består av 

två kanaler, dels daglig snabb kontakt via drop-box och mail men även de personliga 

säljmötena. 
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Belöningssystem 

Företaget har inga belöningssystem utöver provision.  

 

Provision 

Företagets VD ser ingen nackdel med att de belönar deras medarbetare med provision utan ser 

bara fördelar eftersom de till stor grad kan påverka både deras arbetsdagar men även deras 

löner. Företaget använder sig av provisionslön för att varje försäljare ska söka prestera det lilla 

extra och att det ska driva upp företagets försäljning. Medarbetarna har en garantilön som de 

garanteras oavsett prestation och utöver det har de chansen att påverka sin lön med provision. 

Garantilönen styrs från företagets centrala förhandlade avtal medan provisionsdelen styrs av 

det lokala lönesystemet som förhandlas på respektive ort. Provisionen är en procentsats där 

brytgränsen är garantilönen och direkt medarbetaren kommer över den börjar provisionen. 

Garantilönen beskrivs som relativt hög. 

 

Utformning av styrningen  

VD har utformat styrningen utifrån företagets förutsättningar att säljarna är ute på marknaden 

hela tiden. 

 

I tabell 7 har företaget kategoriserats utifrån det som framgått av intervjun, detta för att skapa 

en överskådlig bild av företagets styrning. Företagets nyckelprestationsmått beskrivs vara 

budget, försäljningsvolym/värde, täckningsbidrag och täckningsgrad. Vid utformning av mål 

tar respektive säljare fram en egen budget om vad de förväntar uppnå för prestation för att sedan 

tillsammans med VD ta fram en slutgiltig budget. Prestationsmätning sker i ett 

statistikprogram. Företagets belöningssystem består av provision. VD nämner att garantilönen 

är relativt hög. 
 

Tabell 7. Sammanfattning av återförsäljande distributör. 

Företag Nyckelprestations-

mått 

Utformning av mål Prestationsmätning Belönings-

system 

Provision 

Fallstudie 7. 

Åter-

försäljande 

distributör 

 Budget 

 Försäljning-

volym/värde 

 Täcknings-

bidrag 

 Täckningsgrad 

 VD och 

säljarna sätter 

upp varsina 

budgetar som 

de tror att de 

ska prestera 

(årsvis) 

 I statistikprogram  Provision  Relativt hög 

garantilön 

 
 

4.8 Sammanfattning av resultat 

 

Nyckelprestationsmått 

Nyckelprestationsmåtten varierade i antal från sju till två, där bilföretagen hade flest mått och 

försäkringsföretagen minst mått. Hur specifika måtten är varierar mellan företagen och det går 

att utläsa att de större företagen i studien tenderar ha mer specifika mått än de mindre företagen. 

Samtliga företag hade nyckelprestationsmått som kunde kopplas till antingen budget, 

försäljning eller lönsamhet. Dessa mått kan kategoriseras som objektiva mått, men även 

benämnas som finansiella mått. De båda bilföretagen samt försäkringsföretag A hade 

kundnöjdhet som nyckelprestationsmått, de övriga företagen saknade detta mått. 

Försäkringsföretag A var ensam om att ha personalnöjdhet som prestationsmått. Mått som 

består av kvalité, personalnöjdhet och kundnöjdhet kan kategoriseras som subjektiva mått men 

kan även benämnas som icke-finansiella mått. Ett flertal av företagen nämnde kundservice som 

viktigt men uppgav sig för att endast ha finansiella prestationsmått. 
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Detta antyder att flera av företagen använder resultatstyrning. Det indikerar även att företagens 

fokus i huvudsak riktas mot försäljningskvantitet i stället för försäljningskvalité. Tre av 

företagen antyder att de använder sig av beteendestyrning där fokus kan innefatta både resultat 

men även hur resultatet uppnås.  

 

Utformning av mål 

Hos tre av företagen (Försäkringsföretag B, Tidningsföretaget och Telekomföretaget) sätts 

lämpliga prestationsnivåer utifrån budget. I två av företagen (Försäkringsföretag A och 

Återförsäljande distributören) sattes prestationsnivåerna utifrån lönsamhet. I två av företagen 

(Återförsäljande distributör och försäkringsföretag A) fick säljarna vara med och påverka 

prestationsnivåerna. Hos Bilföretag A sattes prestationsnivåer utifrån lönsamhet och eftersom 

märkenas generalagenter har egna mål är de med och påverkar företagets lönsamhetsmål. På 

liknande sätt bestämde Bilföretag B prestationsnivåerna utifrån lönsamhet vilka deras 

bilmärken var med och påverkade. Utöver det benchmarkade Bilföretag B sig mot liknande 

företag med svensk märkeshandel.  

 

I de två företagen (Försäkringsföretag A och Återförsäljande distributören) där försäljarna får 

vara med och påverka deras försäljningsnivåer kan det undvikas att nivåerna blir för svåra att 

uppnå. Att de får vara med och påverka kan även leda till ökad medvetenhet av vad 

medarbetarna mäts på. I de övriga företagen sätts nivåerna utan medarbetarnas påverkan, detta 

kan leda till att för höga eller låga prestationsnivåer sätts samt att medarbetarna kan få svårare 

att förstå vad de ska utföra.  

 

Utformningen av målen hos företagen (Bilföretaget B) som har benchmarking kan leda till att 

mer realistiska mål sätts och även uppfylls. Att företaget har hög legitimitet med målen kan 

innebära att medarbetarna uppfattar dem som realistiska och genomförbara. Genom gemensam 

målsättning bör målen bli mer rimliga. I företagen som tillsammans utformar mål (tillsammans 

med bilmärkena eller medarbetarna) bör det rimligtvis bli mer skäliga nivåer som sätts.  

 

I ett av företagen (Telekomföretaget) upplevdes att försäljningen tenderade minska i mitten av 

månaden om försäljarna ansåg att de inte kunde uppnå prestationsnivån för att uppnå provision 

Detta kan indikera på att prestationsnivån för att uppnå provision sattes för högt.  

 

Prestationsmätningar  

Alla företagen utvärderar försäljningsresultat. Ett företag (Bilföretag A) utmärker sig genom 

nämna åtta prestationsutvärderingar. I Bilföretag B nämndes mindre prestationsutvärderingar. 

Det kan bero på att de intervjuade utgick från prestationsutvärderingarna som de själva var 

delaktiga i. I bilföretag B intervjuades VD och i bilföretag A intervjuades controllern. 

Utvärderingarna i företagen skedde väldigt kontinuerligt i alla företag. Utvärderingar som 

belyste försäljning var mer frekvent än de mjukare utvärderingarna i samtliga företag. 

 

Det som utvärderas signalerar vilka prestationer som anses vara viktigast i en organisation.  

Detta indikerar att alla företag signalerar prestationer knutna till försäljning som viktigt. I ett av 

företagen (Bilföretag A) visade det sig tydligt att de genom utvärderingar signalerar till 

medarbetarna att kundnöjdhet är viktig för företaget.  

 

De flesta företagen indikerade att försäljningsresultatet samt övriga utvärderingar var av 

objektivt karaktär. Objektiva utvärderingar accepteras i situationer där prestationer är 

kontrollerbara och när det är allmänt accepterat i praktiken. I försäljningsyrket är det vanligt att 
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mätas på försäljning, därmed bör de objektiva måtten accepteras i företagen. Objektiva 

utvärderingar ger inte heller utrymme för tvetydigheter. Att företagen använder objektiva 

utvärderingar kan indikera att de vill minskar tvetydigheter som kan uppstå vid utvärdering av 

subjektiv karaktär, det i sin tur kan leda till minskade dysfunktionella beteenden inom 

företagen. 

 

Återförsäljande distributören använde sig av ett statistikprogram för att utvärdera prestationerna 

i företaget. I Telekomföretaget hade de lätta uppföljning som ambition i syfte att spara tid. Detta 

antyder att en av anledningarna till de objektiva utvärderingar i företagen kan vara att de är tids 

effektiva då subjektiva utvärderingar är mer tidskrävande.  

 

De flesta företagen utvärderingar fokuserade på resultatmålen och inget av företagen indikerade 

på att utvärdera omgivningen i förhållande till de anställdas prestationer. Nackdelarna med 

objektiva utvärderingar är att de inte tar speciella omständigheter i beräkning.  

 

I Försäkringsföretag B utvärderades kvalitén på försäljningssamtalen dagligen genom att VD 

avlyssnade samtalen och utvärderade kvalitén. Subjektiva utvärderingar fått negativ kritik för 

att kunna skapa favoritism samt osäkerhet på vad som blir utvärderat. Detta är det enda konkreta 

subjektiva utvärdering som upptäcktes i företagen. Då subjektiva utvärderingar har ett positivt 

förhållande till bland annat nivån som spenderas på utbildning, kan det indikera att 

Försäkringsföretag B vill öka medarbetares utbildningsnivå genom subjektiva utvärderingar. 

Något som även kan bekräftas då företagets framgångsfaktor ansågs vara ständig utbildning.   

 

Det finns mindre indikationer på subjektiva utvärderingar i några av företagen. Ett av företagen 

(Bilföretag A) utvärderade kundnöjdhet, detta kan utföras i subjektiva utvärdering men behöver 

nödvändigtvis inte göra det. I flera av företagen användes medarbetarsamtal vilket också kan 

innebära subjektiva utvärderingar. I dessa fall är det svårt att avgöra om utvärderingarna är 

objektiva eller subjektiva. 

 

I Försäkringsföretag A utvärderas hårda värden (försäljning) mer frekvent än mjuka 

(Medarbetarsamtal, nöjdmedarbetaindex). I två av företagen (Försäkringsföretag B och 

Tidningsföretaget) skedde dagliga uppföljningar av medarbetarna. I de resterande företagen 

gjordes vecko- och månadsvisa utvärderingar, där hårda värden utvärderades mer frekventa än 

de mjuka. Snabb återkoppling och belöning ger starkare kortsiktiga resultat och starkare 

motivation.  Detta indikerar att starkare motivation som kortsiktigare resultat fokuseras på 

försäljningen i företagen.  

 

Vad gäller kontinuitet och frekvens i utvärderingar ser det ut att varierar mellan företagen. I 

Bilföretag A har medarbetarna god kännedom om deras ekonomiska mål och att de dagligen 

kunde utvärdera sina prestationer. Telekomföretaget hade veckovisa utvärderingar med sina 

medarbetare. Försäkringsföretag A utvärderade medarbetarna veckovis, månadsvis och årsvis. 

Försäkringsföretag B utvärderar medarbetarna dagligen. Tidningsföretaget utvärderar 

medarbetarna dagligen. Alla anställda behöver konsekventa och kortsiktiga resultatmål för att 

prestera sitt bästa. Detta indikerar att respektive företag har konsekventa och kortsiktiga 

resultatmål för deras anställda och att de är av olika tidsfrekvens. 

 

Belöningssystem 

Fyra av företagen (Bilföretagen, Telekomföretaget och Återförsäljande distributörföretaget) 

användes uteslutande provision som belöningssystem. Försäkringsföretagen och 

tidningsföretaget hade fler belöningssystem. Tidningsföretaget hade säljtävlingar. 
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Försäkringsbolag A hade en utbildning. Försäkringsbolaget B hade säljtävlingar, fester och 

bonusar som delades ut månadsvis till bästa säljaren. De större företagen har inga övriga 

belöningssystem medan det minsta företaget har flest övriga belöningssystem.  

 

I alla företagen användes en fast grundlön och utöver det en provisionsdel. Hur hög grundlönen 

var varierade i företagen, (Bilföretag A och Bilföretag B) hade en relativt låg grundlön medan 

Tidningsföretaget och Återförsäljande distributören ansågs ha högre grundlön. Försäljare som 

får större andel av sin lön som fast presterar bättre individuellt än de som betalas till större del 

av provision. Detta indikerar att företagen med högre grundlön kan eftersträvar individuella. 

Om medarbetares ersättning till största del består av fast lön används styrning för beteendet 

medan om den största delen utgör provision fokuseras styrningen på resultatet. Detta visar på 

en blandning mellan resultatstyrning och beteendestyrning i företagen.  

 

Alla företag hade sin provision riktat mot försäljningsresultatet. Försäljarnas kundservice ökar 

i provisionssystem baserade på kundnöjdhet mer jämfört med om de baseras på omsättning. 

Detta indikerar att ingen använde provision för att förbättra kundservicen i företagen.  

 

I ett av företagen (Tidningsföretaget) var provisionsdelen baserad på försäljningsgruppens 

prestationer. I övriga företag var provisionsdelen baserad på individuella 

försäljningsprestationer. Belöningar kan användas för att skapa en gruppkultur inom 

organisationen.  

 

Den utmärkande vinnarkultur Försäkringsföretag A ansågs ha kan tänkas leda till tävling mellan 

medarbetare vilket kan öka deras egenintressen samt öka provisionseffekten som leder till ökad 

försäljning.  Eftersträvan av status och konkurrens ökar risken för problematiska beteenden hos 

medarbetare. Det innebär att kultur kan skapa både ökad försäljning och ökad risk för 

problematiska beteenden inom företaget. 

 

I Försäkringsföretag A, Telekomföretaget och Tidningsföretaget sattes provision på utvalda 

produktgrupper för att styra försäljningen mot de produkter som för tillfället var mest lönsamma 

för verksamheten, om de åtagit säljuppdrag från leverantörer eller hade särskilda kampanjer. 

Detta indikerar att provision används för att målstyra. Att företagen justerar provisionen mot 

specifika produkter som är till gagn för dem kan ge indikationer på att effektivitet eftersträvas. 

 

I två av företagen (Försäkringsföretag A och Försäkringsföretag B) har korrigering av 

provisionssystemet genomförts då de uppmärksammat att fusk föregått. Korrigeringarna av 

provisionssystemets utformning syftade till att minska eventuella misstolkningar och kryphål. 

Detta visar att i de fall när provisionsstyrningens utformning har brister kommer dessa utnyttjas 

och att det som uppmärksammats även korrigerats.   

 

Ingen av de studerade företagen hade utgav sig för att ha någon form av bestraffning, däremot 

gav samtliga indikationer på att om medarbetarna inte presterar kommer de heller inte tjäna mer 

pengar än grundlönen vilket kan ses som en form av bestraffning. I Försäkringsföretag A 

framgick det att företaget inte var blyga att visa upp säljarnas försäljningsresultat på väggen. 

Transparensen gör att medarbetarna sporras att visa vad de går för samtidigt som de räds av 

tanken att visa upp ett mindre bra försäljningsresultat. Denna metod kan tolkas innehålla både 

morot och piska. Genom att oönskade beteenden bestraffas eller leder till negativa 

konsekvenser skickas tydliga signaler om vad som ska undvikas. Detta indikerar att ingen av 

företagen signalerar tydligt med hjälp av bestraffningar vilket beteende som ska undvikas till 



 

43 

 

medarbetarna. Men att det ändå finns underliggande indikationer på vad som är önskvärt 

beteende.  

 

I Försäkringsföretag A kan deras egen utbildning för medarbetarna ses som incitament och 

belöning där de får chans till utbildning för möjligheten att avancera inom organisationen. Detta 

kan leda till ett långsiktighetstänk i företaget.  

 

Sammanfattningsvis fanns det mest likheter i utformningen i de två bilföretagen. Detta kan bero 

av flera faktorer men där en förklaring kan vara att de både företagen verkar inom samma 

bransch. En annan förklaring på att likheter fanns mellan bilföretagen kan vara att de var av 

liknande storlek, verkade på marknader av liknande karaktär sett till städernas storlek. 
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5. ANALYS  
I detta kapitel presenteras analys av respektive falls resultat. Analysen behandlar hur 

provisionen samspelar med andra delar i styrmixen.  

 

I analysen av respektive fall används Malmi och Browns (2009) terminologi om samspel 

användas. Samspelet analyseras därför i termer av begreppen medverka, motverka och 

komplettera. 

 

5.1 Provisionens samspel - Bilföretag A 

 

Nyckelprestationsmått 

Bilföretag A har både kvantitativa och kvalitativa nyckelprestationsmått vilket tyder på att de 

faktiskt använder mått som medverkar med deras uppsatta mål. Företagets provision används 

främst för att motivera medarbetarna till ökad försäljning vilket indikerar att provision 

medverkar med företagets finansiella och kvantitativa mått som budget och antalet sålda- 

respektive levererade bilar, se Bonner och Sprinkle (2002). Något direkt samspel mellan 

provision och företagets kvalitativa mål framgår inte. För att eftersträva de kvalitativa målen 

använder företaget kundnöjdhet som nyckelprestationsmått. Förklaringen till varför direkta 

samspel saknas mellan provision och kvalitativa mål kan vara att försäljarna inte belönas på 

kvalitet och därför behöver provision kompletteras, i detta fall kompletteras det med 

kundnöjdhetsmått. Kundnöjdhetsmåtten skapar insikt bland medarbetare hur de uppfattas av 

kund vilket kan fungera som vägvisare och styra medarbetarnas beteenden i företagets 

önskvärda riktning. Det ger indikationer på att samspelet mellan provision och 

nyckelprestationsmått förstärker provisionens försäljningseffekter samtidigt som det skapar 

långsiktighet tack vare kundnöjdhetsmåtten som kompletterar styrsystemet. 

 

Utformning av mål 

Bilföretag A förhandlar fram en acceptabel budget tillsammans med sina leverantörer för att 

sedan bryta ned den till försäljningsmål. Att budgeten styrs av föregående års budget samt att 

den förhandlas fram med leverantörerna kan tänkas resultera i att den blir mer realistisk vilket 

resulterar i att även försäljningsmålen blir det. Det framgår att budget ska uppnås vilket tyder 

på att företaget söker uppnå att deras mål ska vara höga samtidigt som de ska vara realistiska 

och genomförbara för medarbetarna. Det ska finnas tydliga mål som motiverar medarbetarna 

att söka uppnå dem, se Ferreira och Otley (2009). På liknande sätt syftar provisionen att 

motivera medarbetarna till ökade prestationer. För att provision ska leda till ökad motivation är 

en förutsättning att utformningen gör att det blir gynnsamt att utföra bra prestationer. Därför 

kan det ses som viktigt att det inte är för lätt att uppnå provision samtidigt som utformningen 

bör vara realistisk och genomförbar, se Ferreira och Otley (2009). Företagets låga grundlön 

tyder på att det krävs större arbetsprestationer av medarbetarna (de behöver sälja mer bilar och 

försäkringar) för att de ska bli tillfreds med ersättningen. Det indikerar att både utformning av 

mål och provision samspelar i medverkande karaktär för att uppnå ökad prestation bland 

medarbetarna. Det tyder även på att samspelet kan öka medarbetarnas prestationer vilket ökar 

målöverenstämmelsen att uppnå försäljningsmål och budget. De rimliga försäljningsnivåerna 

kan även motverka provisionseffekter som leder till fusk och oönskade beteenden, se Otley 

(1999).  

 

Tröghetsproblemet Bilföretag A utsättas för vid förändringar inom företaget tyder på att det 

föreligger ett agent-principal problem vad gäller egenintresse, se Grossman och Hart (1983). 

Gör företaget förändringar som de gynnas av vill försäljarna vara med och bestämma för att se 
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till att deras förutsättningar till provision inte försämras. Det indikerar att provision kan 

motverkar förändringar och utformning av mål.  

 

Prestationsmätning 

Bilföretag A använder mätningar och utvärderingar av objektiv karaktär. Att företagets 

medarbetare får provision på antalet sålda bilar och försäkringar samtidigt som de måste 

förhålla sig till en given bruttovinst som inte får understigas, visar på att det finns ett 

medverkande samspel mellan provision och prestationsmätningar. Vad gäller kundnöjdhet, som 

tillhör subjektiva mätningar och utvärderingar, är det svårare att utläsa om vilket samspel som 

förekommer. Kundnöjdhetsmätningarna syftar till att styra medarbetare mot ökad service, se 

Sharma och Sarel (1995). Den kontinuitet som förekommer i kundnöjdhetsmätningar och 

uppföljningar tyder på att det anses viktigt för företaget att uppnå, vilket ger indikationer på att 

företagets medarbetare känner till mätningarna och förstår dess innebörd, se Ferreira och Otley 

(2009). Kontinuiteten i mätningarna tyder på att provisionseffekterna till ökad prestation stärks, 

se Merchant (2006). Att företaget använder både subjektiva och objektiva mätningar indikerar 

även att företaget har något mer tidskrävande mätningar samtidigt som de tar hänsyn till 

omständigheter som kan ha påverkan på prestationer, se Ferreira och Otley (2009).  

 

Belöningssystem 

Provisionssystemets utformning i Bilföretag A innefattar en låg grundlön och en relativt hög 

provision. Samtidigt som provision skapar motivation att prestera skapar det en rädsla att inte 

prestera. Presterar inte säljarna som belönas med provision får de i sämsta fall ut grundlönen 

vilket kan ses som bestraffning. Provision är sammanlänkat med prestation vilket innebär att ju 

bättre en försäljare presterar desto högre lön kan denne tjäna, vilket i många fall kan upplevas 

rättvist. Utformningen gör att försäljarna bör fokuserar mer på resultatet än processen dit, det 

vill säga det blir viktigare för dem att nå målet än hur de når målet. Detta indikerar att 

provisionen i företaget medverkar med företagets försäljningsmål medan det motverkar med 

företagets kvalitativa mål eftersom hur ett mål uppfylls inte tas i beaktning med 

provisionssystemet. Företagets kontinuerliga kundnöjdhetsmätningar och utvärderingar 

kompletterar därför styrsystemet.  

 

5.2 Provisionens samspel - Bilföretag B 

 

Nyckelprestationsmått 

Bilföretag B har övervägande kvantitativa nyckelprestationsmått men använder även 

kundnöjdhetsmått vilket är av kvalitativ karaktär. Att företaget använder provision för att 

säljarnas belöning och företagets utveckling ska spegla varandra tyder på att provision 

samspelar med företagets lönsamhet. Samspelet medverkar med företagets kvantitativa mått 

medan kvalitativa mål inte uppfylls med provision. För att uppfylla de kvalitativa målen 

använder företaget kundnöjdhetsmått, vilket kan ses som ett komplement till provision genom 

att det belyser de kvalitativa målen, se Sharma och Sarel (1995). Provisionens samspel med 

nyckelprestationsmått tyder på att de tillsammans uppnår företagets kvantitativa och kvalitativa 

mål. 

 

Utformning av mål 

Att företaget använder benchmarking mot liknande företag vid utformning av sina mål tyder på 

att nivåerna av målen bör bli mer realistiska än om de endast sett till sin resultaträkning, se 

Ferreira och Otley (2009). Provision kan leda till oönskade beteenden och fusk medan rimligt 

satta nivåer kan minska dessa beteenden. Detta tyder på samspel av motverkande karaktär där 

de rimliga nivåerna kan motverka provisionens negativa effekter, se Ferreira och Otley (2009). 
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Prestationsmätning 

Företagets prestationsmätningar och utvärderingar utgörs både av subjektiv och objektiv 

karaktär i form av rapporter där det utöver de finansiella måtten även tas hänsyn till 

omständigheter som kan ha påverkat företagets prestation, se Küster och Canales (2008). Att 

provision kan påverkas av yttre och inre omständigheter tyder på att medarbetarna utsätts för 

risken att inte bli rättvist belönad. Den risken kan motverkas genom subjektiva utvärderingar, 

se Küster och Canales (2008). Företagets samspel mellan provision och de subjektiva 

utvärderingarna tyder på att företaget kompletterar subjektiva utvärderigar för att minska 

objektiva risker som kan uppstå då yttre och inre omständigheter påverkar företaget. 

 

Belöningssystem 

I Bilföretag B där en relativ låg grundlön fanns kan det antas att grundlönen sattes lågt för att 

öka försäljningseffekten, se Bonner och Sprinkle (2002). Ett av provisionens syfte är att ge 

incitament till ökade prestationer vilket kan indikera att företagen försöker maximera 

försäljningseffekten med hjälp av provisionsutformningen. Utformningen kan ses medverka 

med provisionens syfte i företaget. Den låga grundlönenivån indikerar att provisionssystemet 

främst styr mot resultat medan beteendestyrning hamnar i skymundan, se Küster och Canales 

(2011).  

 

Att de mer erfarna försäljarna generellt sett hade sina bästa ekonomiska år i slutet av sin karriär 

var ett resultat av ett långsiktighetstänk eftersom de byggt upp bra kundrelationer som de vårdat 

med tiden, se Pullins (2001). Detta var något som de nya och mindre erfarna eftersträvade och 

det indikerade att försäljningsavdelningen styrdes av någon sorts faderskultur där de mindre 

erfarna såg upp till de med mer erfarenhet. Kulturen i företaget samspelar med provision genom 

att motverka kortsiktigheten som provision kan orsaka, se Pullins (2001). Detta kan leda till 

långsiktighet för företaget samt mer fokus på beteendestyrning. 

 

5.3Provisionens samspel - Telekomföretag  

 

Nyckelprestationsmått 

Företagets nyckelprestationsmått består av finansiella mått. Företaget använder provision för 

att stimulera medarbetare till överprestation, se Bonner och Sprinkle (2002).  Att medarbetarna 

belönas efter vilken bruttoförsäljning de inbringar till företaget tyder det på att samspel 

förekommer med företagets finansiella mått. Att företagets provision medverkar med 

nyckelprestationsmåtten tyder på att provisionseffekterna stärks mot kortsiktighet och 

resultatstyrning, se Pullins (2001). Något som uppmärksammades i fallet var att företagets 

framgångsfaktorer (hög service och support) saknar mätpunkter och eftersom provision saknar 

kvalitativa samspel saknas därför mått för att uppnå hög service och support. För att säkerställa 

att företaget uppfattas ha hög service och support samt i vilken grad kan nyckelprestationsmått 

av kvalitativ karaktär därför vara bra att införskaffa. 

 

Utformning av mål 

Det tyder på att företaget använder budget för att utforma försäljningsnivåer och att dessa sedan 

utgör provisionens utformning. Det finns inga indikationer på att företaget använder sig av 

några verktyg utöver intern budget för att utforma rimliga försäljningsmål. Detta pekar på att 

målen kan vara för högt eller lågt satta. Att försäljarna fuskar genom att skjuta på 

försäljningsintäkter tyder på att företagets prestationsnivåer är otydliga eller för högt satta, se 

Otley (1999).  
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Prestationsmätning 

Att företaget främst mäter försäljningsintäkter och styr provision mot ökad försäljningen tyder 

på att prestationsmätningar och provision samspelar med en medverkande karaktär. Det 

medverkande samspelet bör därför stärka provisionseffekterna och tyder på företaget fokuserar 

på resultatstyrning.  

 

Företaget vill bli mer renodlade och inte vara så breda. Företaget har medvetet ospecifika 

mätpunkter för att de vill att försäljarna ska sälja lika mycket av alla produkter. Att provision 

baseras utifrån bruttovinst kan ses som ospecifikt. Det pekar på att de ospecifika mätpunkterna 

medverkar med företagets provision. Effekten av det medverkande samspelet tyder på att 

medarbetarna kan få svårt att veta vad de förväntas prestera, se Merchant (2006). Då 

försäljarnas egenintresse är ökad monetär belöning faller det sig naturligt att de väljer att 

specialisera sig på utvalda produkter då det ökar möjligheten till stärkt försäljningsförmåga av 

dessa. Detta pekar på att företagets intresse motverkas då de vill ha en jämn försäljning av alla 

produkter. För att företaget ska få en jämnare försäljning kan specifika mätpunkter vara 

nödvändigt.  

 

Belöningssystem 

Att försäljningen tenderade avta under vissa perioder kan tyda på att grundlönenivån är hög, 

vilket kan innebära att den motverkar provisionseffekterna till ökad försäljning under dessa 

perioder. Detta kan vara en förklarande orsak till företagets försäljningsvolatilitet.   

 

5.4 Provisionens samspel - Försäkringsföretag A 

 

Nyckelprestationsmått 

I Försäkringsföretag A används mått på framförallt försäljning men även kundnöjdhet och 

personalnöjdhet. Detta fall är unikt bland fallen i att både ha mått med kundnöjdhet samt 

personalnöjdhet. Då företagets mål består i att vårda det befintliga kundbeståndet syns ett 

tydligt samspel mellan företagets mål och nyckelprestationsmått. Detta samspel styr företaget 

mot mjuka mått som kundservice och kvalité, se Ferreira och Otley (2009). Dessa mjuka mått 

som företaget har kan komplettera provisionens effekter som ökar den kvantitativa 

försäljningen genom att bidra med mer kvalité i försäljningen, vilket indikerar på långsiktighet, 

se Pullins (2001) och Sharma och Sarel (1995). 

 

Utformning av mål 

Företagets försäljningsmål utformas efter önskad lönsamhet. Försäljarna påverkar inte nivåerna 

som utformas, vilket kan leda till att de anställda anser att nivåerna är för höga att uppnå. Om 

nivåerna är för högt satta kan kan leda till fusk och oönskade beteenden hos medarbetare, se 

Otley (1999). Provision kan skapa negativa effekter där medarbetare endast utför sina 

arbetsbeskrivningar och inte fokuserar på helheten, se Baker et al. (1988). Utformningen av mål 

och provision kan därför medverka till ökade negativa effekter inom företaget. Effekterna som 

kan drabba företaget består av medarbetare som fuskar för att uppnå nivåerna eftersom det är 

nivåera som företaget beskriver som arbetsuppgifter. I utformning av mål fokuseras det på 

försäljning, företagets mål och nyckelprestationsmått önskar kundservice vilket visar på att det 

finns bristande samspel mellan utformningen av mål och nyckelprestationsmåtten.   

 

Prestationsmätning 

Prestationsmätningarna i företaget består mestadels av siffror men kundnöjdhet och 

personalnöjdhet utvärderas också. Detta kan indikera att företaget försöker skapa balans mellan 

objektiva utvärderingar med kompletterande subjektiva utvärderingar, se Tessier och Otley 
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(2012). De objektiva prestationsmätningarna kan medverka med provision till ökade 

resultatstyrning, medan de subjektiva utvärderingarna kan skapa ett komplement och därmed 

öka beteendestyrningen i företaget. Beteende styrningen kan i sin tur motverkar eventuella 

oönskade beteende som provisionen kan skapa.   

 

Belöningssystem 

Företaget styr provision mot lönsamma produktgrupper. Detta samspelar i medverkande form 

med företagets resultatstyrning men det motverkar de mjuka måtten som kundservice då 

försäljningen kan riktas mot det som är mer lönsamt för försäljaren i stället för vad som är bäst 

för kund.  

 

Samspelet mellan företagets egen utbildning och provision kan ses som ett medverkande 

samspel. Där den egna utbildningen riktar individens intresse mot företagets på samma sätt som 

provisionen riktas mot företagets intresse mot ökad försäljning. Utbildningen kan även öka det 

långsiktiga fokuset hos anställda i företaget och på så sätt motverka de kortsiktiga effekterna 

av provision, se Ferreira och Otley (2009) och Malmi och Brown (2008). 

 

Företaget kan ses använda någon form av bestraffning mot de anställda då 

försäljningsresultaten visas upp, se Arjalies och Mundy (2013). Detta signalerar att företaget 

bestraffar mindre bra försäljningsprestationer, vilket kan medverka med provision till ökad 

försäljning. Detta samspel kan vara av motverkande karaktär med företagets 

nyckelprestationsmått, då de mjuka måtten inte bestraffas. Företaget redovisar hårda mått 

(försäljning) upp men inte mjuka mått (kundservice) vilket kan leda till att medarbetare 

uppfattar de hårda måtten som försäljning som viktigast för att undvika att bestraffas. 

 

Det finns ett samspel mellan företagets så kallade vinnarkultur och provision. Detta samspel är 

av medverkande karaktär. Företagets tävlingskultur kan trigga ett kortsiktigt tänk och fokus på 

egenintresse i stället för gruppens, se Murphy (2004). 

 

5.5 Provisionens samspel - Försäkringsföretag B 

 

Nyckelprestationsmått 

Nyckelprestationsmåtten inom företaget visar att företagets styrs på resultat. Provisionen i 

företaget är även den knutet till resultat i form av försäljningsresultat. Detta visar att 

nyckelprestationsmåtten i företaget medverkar med provision till att företaget styr mot resultat. 

Då företagets huvudsakliga mål är att uppnå ett positivt resultat i lönsamhet visar det att 

nyckelprestationsmåtten medverkar med företagets utsatta mål. Detta indikerar att 

resultatstyrning är en viktig del av företagets styrning.  

 

Utformning av mål 

Företagets utformning av mål baseras på lönsamheten i företaget och då inga andra faktorer 

påverkar vilka mål som skapas kan detta medverka med provision till en ökad kvantitativ 

försäljning. 

 

Prestationsmätning 

De subjektiva utvärderingar företaget använde kan skapa osäkerhet i vad det är som utvärderas 

det kan även bidra till att vissa medarbetare blir favoriserade detta kan skapa en kultur av 

osäkerhet och egenintresse som motverkar provisionens effekter att rikta egenintresset i linje 

med företagets intresse, se Ferreira och Otley (2009).  De subjektiva utvärderingarna kan även 

motverka de kvantitativa effekterna av provision där fokus flyttas från att enbart ligga på 
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kvantitet till att även fokusera på kvalité. Det visar att företaget försöker komplettera sin 

resultatstyrning med beteendestyrning.  

 

Belöningssystem 

Företaget använder sig av bonus månadsvis till anställda som utmärkt sig med bra kundkontakt 

eller höga försäljningssiffror. Detta är även något som kan utmärkas som ett subjektivt 

belöningssystem då de anställda har svårt att veta vad som förväntas av dem för att få denna 

bonus. Detta kan även skapa ett långsiktigt tänk hos de anställda för att de kan agera utanför 

det som mäts inom företaget och på så sätt kan det motverka effekterna av kortsiktighet som 

provision kan orsaka, Gibbs et al. (2004) och Merchant och Manzoni (1989).  

 

Företaget använde sig av nära styrning i form av daglig övervakning av de anställda detta 

samspelar med provision genom att provision kan minska behovet av att övervaka de anställda 

då de får incitament att följa i företagets riktning. Detta visar detta att provisionsutformningen 

i företaget behöver kompletteras med övervakning. Kompletteringen indikerar att det finns 

brister i samspelen mellan provision och de övriga styrmedlen i företaget, se Widener (2007).  

 

I företaget används även säljtävlingar för att öka försäljningen. Vilket samverkar med provision 

genom att fokus riktas mot försäljning. Företaget använde sig av företagsfester för att skapa 

tillhörighet mellan de anställda och företaget. Detta är något som kan samspela med provision 

genom att medverka till att egenintresset av de anställda riktas i linje med företagets.   

 

5.6 Provisionens samspel - Tidningsföretaget 

 

Nyckelprestationsmått 

Tidningsföretaget har finansiella och kvantitativa mått. Måtten indikerar att företaget fokuserar 

på försäljningskvantitet vilket samspelar med företagets övergripande mål som är att öka 

försäljning och lönsamheten i företaget. Att företaget använder provision för att öka den digitala 

försäljningen där lönsamheten finns indikerar ett medverkande samspel mellan 

nyckelprestationsmåtten och provision, se Bonner och Sprinkle (2002). Detta indikerar en 

resultatstyrning i företaget. 

 

Utformning av mål 

Företagets budget bryts ned till försäljningsmål. Att budgetprocessen tar hänsyn till vilken 

marknadsföringsbudget deras största kunder har tyder på att företaget utformar lämpliga 

försäljningsnivåer. De rimliga försäljningsnivåerna pekar på att företagets mål blir mer 

genomförbara vilket ökar motivationen hos medarbetarna, se Ferreira och Otley (2009).    

 

Prestationsmätningar 

Att företaget i huvudsak mäter och utvärderar prestationer förknippade med finansiella mått 

och kvantitet, vilket signalerar till medarbetarna att de är viktiga att uppnå, se Ferreira och Otley 

(2009). Grupp-provisionens samspel med de finansiella och kvantitativa måtten tyder på att 

provisionseffekterna mot resultatstyrning stärks och att de tillsammans medverkar med 

företagets övergripande mål.  

 

Belöningssystem 

I Tidningsföretaget använder de sig av grupp-provision vilken innebär att medarbetarna som 

grupp får gemensamma mål, detta kan motverkar effekterna av egenintresse som provision kan 

skapa. Provisionen visade sig inte ha någon stor effekt på försäljningen däremot gav det 

indikationer på att grupp-provision hade utvecklat en ägarlik kultur som företaget värnade om, 
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se Malmi och Brown (2008) och Merchant och Van der Stede (2007). Företagets användning 

av grupp-provision tyder på att både negativa och positiva provisionseffekter motverkas vilket 

leder till att styrsystemet mjukas upp. Det tillsammans med att företaget har en relativt hög 

grundlön tyder på att provisionen tappar effekt.  

 

Säljtävlingar som företaget arrangerade tyder på att grupp-provisionen behöver kompletteras 

för att stärka medarbetarnas motivation att prestera. Att även säljtävlingarna är på gruppnivå 

gör att effekterna inte blir lika kraftfulla som om de hade varit på individnivå, se Ferreira och 

Otley (2009). Samspelet mellan provision och säljtävlingar tyder på att medarbetarnas 

motivation till ökade försäljningsresultat stärks. Den höga grundlönen i provisionssystemet 

tyder på beteendestyrning vilket kompletterar företagets prestationsmätningar och 

nyckelprestationsmått eftersom de är av objektiv respektive kvantitativ karaktär.  

 

5.7 Provisionens samspel - Återförsäljande distributören 

 

Nyckelprestationsmått 

Nyckelprestationsmåtten i företaget är av kvantitativ karaktär där fokus ligger på försäljning. 

Företaget använder provision i syfte att öka försäljningen varpå det medverkar med deras 

nyckelprestationsmått. 

 

Utformning av mål 

De individuella försäljningsmålen bestäms gemensamt med säljare och VD inom företaget. 

Försäljarna i företaget tenderar att sätta högre säljmål än VD i företaget vill att det ska ha. Att 

VD minskar försäljningsmålen motverkar provisionens försäljningseffekter. Detta kan ses som 

ett försök att undvika att egenintresset hos individerna tar över företagets intressen. Detta kan 

även minska riskerna att medarbetare fuskar för att nivåerna är för högt satta eller att 

medarbetarna inte förstår vad som förväntas av dem vilket kan motverka det kortsiktiga fokus 

som kan uppstå då provision används, se Otley (1999). 

 

Prestationsmätning 

De objektiva utvärderingar företaget har där försäljning utvärderas genom ett statistiskt 

program signalerar till medarbetarna att fokus ligger på försäljning. Detta medverkar med 

företagets provision där incitamenten enbart riktas mot försäljning.  

 

Belöningssystem 

De höga grundlönerna motverkar försäljningseffekterna av provision genom att minska de 

monetära incitamenten för säljarna. 
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6. SLUTSATS 
I detta kapitel kommer studiens slutsats presenteras och studiens syfte besvaras. Studiens 

slutsatser diskuteras och förslag till fortsatt forskning lämnas. 

 

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor och slutsatser 

 

Studiens forskningfråga att besvara är: 

Hur kan provision samspela med övriga komponenter i en styrmix i försäljningsintensiva 

företag? 

 

Studiens slutsatser tyder på att samspelet mellan provision och de övriga komponenterna i 

styrmixen i försäljningsintensiva företag består till stor del av medverkande samspel. De 

medverkande samspelen syns i komponenterna nyckelprestationsmått och utformningen av mål 

som leder till att företagets fokus riktas mot försäljning samt ökar medarbetares prestationer. 

Samspelen med provision består även av motverkande samspel där negativa effekter motverkas 

genom komponenten prestationsmätningar. Provisionens utforming avgör dess effekt och 

beroende på provisionseffekterna kompletteras styrsystemet med övriga styrkomponenter. 

Komponenterna samspelar med provision genom att antingen medverka eller motverka för att 

öka eller minska provisionseffketerna.  

 

Samspelet i försäljningsintensiva företag är av medverkande karaktär gällande komponenterna 

nyckelprestationsmått och utformning av mål. Vad gäller provisionens samspel med 

prestationsmätningar är det av motverkande karraktär. Provisionens utformning leder till 

kompletterande samspel av både medverkande och motverkande karaktär. 

 

6.2 Avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning 

 

Studiens resultat indikerade att kulturen inom försäljningsintensiva företag kan ha ett viktigt 

samspel med provision. Detta gick att utläsa i flera av fallen som belyste vikten av deras kultur 

och hur denna motiverade och ökade prestationerna bland medarbetarna. Ett exempel på detta 

är att en vinnarkultur skapades i ett av fallen. Detta kan leda till ökade prestationseffekter. Ett 

annat exempel var gemenskapskulturen där medarbetares egenintresse styrdes mot gruppens 

intresse. Dessa exempel kan visa på att kulturen samspelar med provision genom både 

medverkan och motverkan. Det vore därför intressant att i vidare studier undersöka samspelet 

mellan kultur och provision närmare.  

 

Studiens resultat indikerar på att det kan finnas likheter i försäljningsintensiva företag som är 

verksamma i samma bransch. Detta gick att utläsa då bilföretagen i studien indikerade liknande 

utformning på styrmixen. Det vore därför intressant att i vidare studier undersöka provisionens 

samspel och utformning i specifika branscher för att se om de liknar varandra och i så fall 

varför.   

 

Studiens resultat indikerar att de flesta av de försäljningsintensiva företagen stod inför någon 

förändring. Förändringarna bestod av olika utvecklingsfaser samt omgivningsfaktorer, dessa 

förändringar kräver omstrukturering av styrmixen och påverkar således även provisionens 

utformning. Det vore därför intressant att i vidare studier studera förhållandet mellan provision 

och utvecklingsfaser alternativt omgivningsfaktorer.  

 

I studien har det studerats fyra styrmedels samspel med provision i sju fall. Detta kan utvecklas 

genom att antingen studera ett fall mer djupgående där styrmixens alla delar tas i beakt 



 

52 

 

alternativt en större studie med fler fall med en smalare inriktning mot ett styrmedel i mixen. 

Det vore även intressant att angripa ämnet från ett kvantitativt håll för att bekräfta studiens 

resultat. 
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 
 

Bakgrundsfakta företag och intervjusubjekt 

 

Företag: 

Namn: 

 

Kan ni berätta om företaget? 

 Bakgrund 

 Organisationsstruktur 

 Antal anställda 

 

Kan ni berätta om er roll i företaget? 

 Hur länge? 

 Titel? 

 

Kan ni berätta om företagets affärsidé/strategi? 

 Nuvarande/framtida mål 

 Förmedling  

 

- (Utveckla/förklara) 

 

Vilka är era framgångsfaktorer? 

 Varför är just dem viktiga för företaget? 

 

- (Utveckla/förklara) 

 

Kan ni berätta om hur ni går till väga för att uppnå er affärsidé/strategi? 

 Nuvarande/framtida mål? 

 Vilka styrmedel? 

 

- (Utveckla/förklara) 

 

Kan ni berätta om hur ni mäter prestationer i företaget? 

 Vilka mått? 

 Vilka nivåer? 

 Utvärderingar, tillvägagångssätt? 

 Brister med måtten 

 Objektiva eller subjektiva? 

 Kommunicering 

 

- (Utveckla/förklara/exempel) 

 

Kan ni berätta hur ni använder er av?  

 Varför? 

 Vilken utsträckning? 

 Fördelar/nackdelar? 

 Koppling till prestationer? 

 Övriga finansiella/icke-finansiella incitament? 



 

ii 

 

 Provision användning senaste åren, några förändringar? 

 

- (Utveckla/förklara/exempel) 

 

Kan ni berätta hur informationsflödet ser ut i företaget? 

 Feedback på styrningen 

 Användningen av information från styrsystemen? 

 

- (Utveckla/förklara/exempel) 

 

Hur har ni resonerat när ni har byggt upp (utformat) er styrning? 

 

- (Utveckla/förklara/exempel) 

 


