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Sammanfattning 

 
 
 
Under många år har finansiellt incitamentsystem inom den privata sektorn diskuterats då 

verkställande direktörers kompensationer ska kopplas samman med företaget prestation med 

syfte att värdemaximera för aktieägarna. På senare år har finansiellt incitamentsystem fått mer 

och mer inflytande i offentliga organisationer med mål att effektivisera och förbättra kvalitén. 

Tidigare forskning antar skilda uppfattningar i hur finansiellt incitamentsystem lämpar sig för 

offentlig sektor. Vidare är området fortfarande ganska outforskat, begränsad forskning och 

skilda uppfattningar leder således in på uppsatsens syfte. 

 

Syftet med uppsatsen är att utgå från ett agent-principalperspektiv och dess antaganden som 

bör gälla för att finansiellt incitamentsystem ska öka effektiviteten i ett svenskt offentligt 

sjukhus. En deduktiv ansats kommer tillämpas då utgångspunkten är agentteorin med sin 

ekonomiska synvinkel på det mänskliga beteendet. Vidare kompletteras agentteorin med teorier 

vilka har en skild synvinkel på organisationer och människor. Utifrån uppsatsen syfte har en 

metodkombination tillämpats för att analysera informationen från både intervjuer och 

enkätundersökning. 

 

Uppsatsen resultat grundas på intervjuer med chefer, ekonomer, läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Enkätsvaren består av respondenter vilka är läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Utifrån resultaten kan det antydas om att agentteorin och dess antagande kan 

ifrågasättas vilket medför en problematik med att tillämpa finansiellt incitamentsystem i 

organisationen. 

 

En bättre förståelse kring finansiellt incitamentsystem och dess lämplighet för organisationen 

torde vara av intresse då organisationen kan undvika risken att använda något som inte leder 

till den effekt organisationen önskar. 
 
 
Nyckelord: Agentteori, finansiellt incitamentsystem, förvaltarteori, offentliga organisationer, 

sjukhus 

 



 

 
Abstract 

 
 
Financial incentives has throughout several years within the private sector being discussed as 

the compensation of  CEOs has to be linked with the performance of the organization with an 

aim to value maximizing for the stockholder. In recent years, the financial incentives have been 

given more and more impact in the public sector with an aim to make to the organization more 

effective and efficient. Earlier discoveries show a different perspective on how the financial 

incentives are being suitable for the public sector. Moreover, the area of research is not being 

well researched and different perceptions leads to the aim of the essay. 

 

The purpose of this paper is to start from the agent-principal perspective and its assumptions 

that should apply to financial incentive systems to increase the efficiency of a Swedish public 

hospital. A deductive approach will apply when the starting point is the agent theory with their 

economic points of view on human behavior. Furthermore, the agent theory is complemented 

with theories which have a distinct point of view on organizations and people. Based on the 

thesis purpose, a combination method was applied to analyze the information from both 

interviews and questionnaire. 

 

The thesis results are based on interviews with executives, economists, doctors, nurses and 

assistant nurses. The survey response consists of respondents who are doctors, nurses and 

assistant nurses. From the results it can be inferred that the agent theory and its assumption can 

be questioned, entailing a problem with applying the financial incentive system of the 

organization. 

 

A better understanding of the financial incentive scheme and its suitability of the organization 

should be of interest because the organization can avoid the risk of using something that does 

not lead to the effect the organization wants.  

 
Keywords: Agency theory, financial incentive system, stewardship theory, public 

organizations, hospital 
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1. Inledning 
 
I det här kapitlet omnämns introduktion till problemet kring finansiellt incitamentsystem. 

Vidare presenteras problematiken, frågeställningen och syftet. Kapitlet avslutas med 

avgränsningar och uppsatsens disposition. 

 

 

1.1. Bakgrund 
Under de senaste årtionden har finansiellt incitamentsystem för verkställande direktörer (VD) 

kopplats samman med företagets utfall då finansiella incitament tillämpats med syfte att 

värdemaximera aktieägarnas kapital (Cornett, Marcus & Tehranian 2008; Sun, Wei & Huang, 

2013). Finansiell litteratur påvisar att finansiellt incitamentssystem har inverkan på bolagets 

prestation (Cornett, Marcus och Tehranian, 2008). De finansiella incitamenten kan bestå av lön, 

bonus och optioner (Indjejikian, 1999). Finansiella incitament har även under en längre tid varit 

i fokus både ur teoretisk och praktisk synvinkel. Det antages påverka anställdas motivation och 

binder samman aktieägarnas och bolagsledningens målfunktion (Jenkins, Gupta, Mitra & Shaw 

1998; Tosi, Werner, Katz & Gomez-Mejia, 2000). Forskningen kring ämnet är dock fortfarande 

relevant då en oenighet råder om det bidrar till högre effektivitet och gynnsammare utfall 

(Kohn, 1993; Tosi m.fl., 2000; Bonner & Sprinkle, 2002; Beer & Cannon, 2004).  

 

På senare år har även finansiella incitament fått mer och mer inflytande i offentlig sektor med 

mål att effektivisera och förbättra kvalitén således har olika reformer och styrsystem utformats 

för att föra den offentliga sektorn mot styrning som tillämpats i privata bolag (Pollitt, Van Theil 

& Homburg, 2007; Den Heyer, 2011; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Införandet av 

finansiella incitament i offentlig sektor och dess tänkta effekt bör således antagas vara av 

intresse för gemene man då organisationen finansieras av skattemedel. Det tänkta intresset torde 

även grundas i att alla mer eller mindre kommer i kontakt med sjukvården under sin livstid och 

torde således vilja bli tillgodosedd med vård av hög kvalitet (Socialstyrelsen, 2014).  
 

Finansiella incitament vilket nämnts ovan är inget nytt fenomen utan har i mångt och mycket 

studerats i den privata sektorn (Burges & Ratto, 2003). Adam Smith uppmärksammade redan 

på slutet av 1700-talet det Jensen och Meckling (1976) beskriver som agent-principal relation. 
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Konflikten mellan de två parterna som kan förekomma ska således minimeras genom lämpliga 

finansiella incitament. Rynes, Gerhart och Parks (2005, s 572) beskriver att: 

 

”Money is the crucial incentive … no other incentive or motivational technique 
comes even close to money with respect to its instrumental value.” 

 
 
Motståndarna för finansiella incitament menar däremot att den offentliga sektorn utgörs av 

större komplexitet med mål som är mer diffusa (Perrow, 1986; Van Puyvelde, Caers, Du Bois 

och Jegers, 2012; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). På senare år har även belöningar börjat 

studeras ur en mer psykologisk synvinkel (Gneezy, Meier & Rey-Biel, 2011). Motståndarna för 

finansiella incitament hävdar sålunda att det finns andra faktorer vilka har större inflytande över 

de anställdas beteende än de finansiella. Framförallt argumenterar motståndarna mot finansiella 

incitament att det inte fungerar på offentligt anställda med argumentet att de drivs i mindre 

utsträckning av det än anställda inom den privata sektorn (Weibel, Rost & Osterloh, 2009; Van 

Puyvelde m.fl., 2012; Mansouri & Rowney, 2013). Andersen och Serritzlew (2012) beskriver 

att offentligt anställda motiveras av att göra gott för andra samt ha ett meningsfullt arbete. Kohn 

(1993, s 7) argumenterar att missanpassade incitament inte får önskad effekt: 

 
”Promising a reward to someone who appears unmotivated is a bit like offering 

salt water to someone who is thirsty. Bribes in the workplace simply can´t work.” 
 

Pågående diskussion föreligger huruvida finansiella incitament inom den offentliga sektorn 

bidrar till att påverka anställdas beteende och således möjlighet att öka organisationens 

prestation genom ökad effektivitet och förbättrad kvalitet då resultaten inte är entydiga om det 

får eftersträvad effekt (Kohn, 1993; Burges & Ratto, 2003; Rynes, Gerhart & Parks, 2005; 

Andersen & Serritzlew, 2012; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Den här studien fokuserar på 

finansiellt incitamentsystem i offentlig sektor och på ett specifikt svenskt sjukhus.  

 

1.2. Problematisering 

Kontroll och styrning är av betydelse för hur organisationer fungerar (Frey, Homberg & 

Osterloh, 2013). Young, Beckman och Baker (2012) argumenterar att finansiellt 

incitamentsystem är traditionellt tillämpat styrinstrument i den privata sektorn. Indjejikian 

(1999) beskriver att inom den privata sektorn tilldelas ledningen finansiella incitament 

bestående av lön, årlig bonus, aktieoptioner samt andra långsiktiga incitament dock är det 
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särskiljande beroende på industri och bolagsform. Young, Beckman och Baker (2012) 

poängterar att finansiellt incitamentsystem har varit vanligt förekommande i den privata sektorn 

och en mängd empirisk forskning har förekommit. Resultaten har dock varit blandade om 

finansiellt incitamentsystem är effektivt, nämligen om det ökar värdet för aktieägarna (Tosi 

m.fl., 200; Cornett, Marcus & Tehranian, 2008; Fahlenbrach & Stulz, 2011; Sun, Wei & Huang, 

2013).  Finansiella incitament har tillämpats med syftet att öka motivationen hos de anställda, 

med utgångspunkt i (1) att människor är rationella och agerar efter självintresse (2) att agenten 

är riskavers samt (3) att agentens intresse skiljer sig från principalens (Eisenhardt, 1989; Tosi 

m.fl., 2000; Schepers, Falk, de Ruyter, de Jong & Hammerschmidt, 2012). Adam Smith i An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations beskrev tidigt problematiken i 

separation mellan ägandeskap och kontroll, förvaltare av andra människors pengar kan inte 

förväntas att de”watch over it with the same anxious vigilance” som förväntas av ägarna och 

att ”negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management 

of the affairs of such a company” (Dalton, Daily, Certo & Roengpitya, 2003, s 13). Adam Smith 

beskriver att skilda och tvistande intressen möjligtvis leder till effektivitetskostnader i form av 

residualförlust på grund av asymmetrisk information (Linder & Foss, 2013). Meckling och 

Jensen (1976, s 310) beskriver att det råder en agent-principal relation: 

”We define an agency relationship as a contract under which one or more persons 
(the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their 
behalf which involves delegating some decision making authority to the agent.” 

Delegering av auktoritet, vilken Meckling och Jensen (1976) skildrar, innebär att om båda 

parter har syfte att maximera sin egennytta argumenteras det sålunda att agenten inte torde 

handla i enighet med principalens intresse. Dalton m.fl., (2003) framställer att den potentiella 

konflikten vilken kan råda mellan agenten och principalen har blivit centralt inom 

bolagsstyrning.  Principalen kan begränsa intressekonflikten med dess agent genom lämpliga 

finansiella incitament samt via ökad övervakning för minimering av inte förespråkade 

handlingar (Meckling & Jensen, 1976).  Ledningens självintresse kan således sammanfogas 

med aktieägarna genom exempelvis tilldelning av eget kapital via aktier (Dalton m.fl., 2003). 

En mängd studier påvisar att finansiellt incitamentsystem har påverkan på företagets prestation 

både positivt och negativ i den privata sektorn (se Kohn, 1993 för genomgång).  

 

Flertal forskare påvisar ett positivt förhållande mellan finansiella incitament och prestation. 

Förhållandet har påpekats av Murphy (1999), Sun, Wei och Huang (2013), Beer och Cannon 
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(2004) samt Cornett, Marcus och Tehranian (2008). För det första finner Murphy (1999) ett 

positivt samband mellan finansiella incitament och företagets prestation med argumentation att 

aktier är den mest optimala länken mellan aktieägares och ledningens förmögenhet. För det 

andra finner Sun, Wei och Huang (2013) i sin studie att det råder ett positivt förhållande mellan 

VD:s ersättning och bolagets prestation. För det tredje påvisar Beer och Cannon (2004) utifrån 

en studie gjord av O´Dell och McAdams att det framgår att företag med aktivt användande av 

målrelaterad ersättning (finansiella incitament) uppvisade dubbelt så hög aktieavkastning givet 

dess motpart. För det fjärde argumenterar Cornett, Marcus och Tehranian (2008) likaså att det 

finns en stark korrelation mellan ersättning och företagets prestation ty stort aktiekapital eller 

optionsägande av ledningen kan öka incitamentet för värdemaximering. 

 

Flertal forskare menar däremot på att finansiellt incitamentsystem kanske inte har den 

betydande inverkan på företagets prestation och således kan det förekomma ett negativt 

samband. Förhållandet har bland annat påvisats av Becker (2006), Collin (2006) och Tosi m.fl, 

(2000). Becker (2006) argumenterar att innehav av aktier utsätter ledningen för en risk de inte 

kan påverka på grund av externa faktorer vilka kan påverka aktiepriset. Collin (2006) menar att 

det är problematiskt att koppla samman en individs prestation med bolagets utfall med hänsyn 

tagen till att det finns en mängd faktorer vilka påverkar bolagets prestation. Författaren 

beskriver att tidigare forskning mer påvisar att det råder en korrelation mellan bolaget storlek 

och prestation och inte ersättning. Tosi, m.fl., (2000) hänvisar till Gomez-Mejias (1994) 

uttalande att det är fantastiskt att det finns så lite kunskap om företagsledningens ersättningar 

med hänseende av den massiva empiriska forskningen som finns tillgänglig inom ämnet. Tosi 

m.fl., (2000) beskriver i sin meta-analys att belöningssystemens inverkan är inkonsekvent 

eftersom korrelationen mellan VD:ns kompensation och företagets utfall indikeras vara 

slumpmässiga.  

 

Utifrån ovan går det således att fastställa att det råder viss tvetydighet om finansiellt 

incitamentsystem får eftersträvat resultat nämligen att öka aktieägarnas värde. Det råder alltså 

motstridiga resultat i den privata sektorn således torde det vara intressant att pröva finansiellt 

incitamentssystem i andra miljöer vilket leder in på uppsatsens fokusområde. 

 

Young, Beckman och Baker (2012) beskriver att på senare år har finansiellt incitamentsystem 

börjat tillämpas inom den offentliga sektorn. Frey, Homberg och Osterloh (2013) beskriver att 

det var i samband med New public management (NPM) vilket målrelaterad ersättning 
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sammanfogades med offentlig organisation. Van Helden (2000) beskriver att NPM:s införande 

kan hänvisas till den ”ekonomiska stressen”, nämligen att organisationer i finansiella 

svårigheter har benägenhet att tillämpa affärsmässiga mätinstrument och kontrollsystem. Den 

Heyer (2011) samt Pollitt, Van Theil och Homburg (2007) beskriver NPM:s syfte grundas i att 

öka effektivitet och kvalitet samt binda samman agenten och principalens intresse via 

finansiella incitament vilket tillämpas i den privata sektorn för värdemaximering av 

aktieägarnas kapital (Eisenhardt, 1989; Young, Beckman & Baker, 2012; Frey, Homberg & 

Osterloh, 2013). Hänsyn bör även tages till att effektivitet är ett brett tillämpat fenomen vilket 

har olika betydelser, effektivitet är när värdet på aktieägarnas kapital ökar. Effektivitet har även 

beskrivits som något som ökar kvaliteten och minskar kostnaderna men som samtidigt ökar 

organisationens prestation genom att de anställda motiveras vilket mer kan tillämpas på den 

offentliga sektorn och således används som studiens definition på effektivitet (Pollit, Van Thiel 

& Homburg, 2007).  

 

Ur tidigare forskning beskrivs de att skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer 

är stora vilket medför att metoder som används på den privata sektorn kan ifrågasättas vid 

tillämpande på den offentliga sektorn (Hood 1991; Box, 1999; Boyne 2002). För det första 

argumenterar Rainey, Backoff och Levine (1976) och Boyne (2002) att skillnader ligger i 

ägandeskap och finansiering mellan den privata och offentliga sektorn. För det andra framför 

Fama och Jensen (1983) och Van Puyvelde m.fl., (2012) att det även föreligger en separation i 

beslutsfattande inte enkom i privata organisationer utan även i offentliga organisationer med 

exempelvis professionella individer. Författarna skildrar dock att agent-principal relationen är 

skild med hänsyn tagen till att det inte förekommer aktieägare (principal) vars värde ska 

nyttomaximeras i en offentlig organisation. Likaså menar Heinrich och Marschke (2010) att 

principalen inte är ägaren i organisationen i offentlig sektor utan principalen kan vara anställda 

chefer eller politiker. Således är det svårt för principalen i offentlig organisation att diversifiera 

sin risk genom att ha innehav i olika tillgångar. Vidare argumenterar författarna att antagandet 

att risken ska skilja sig åt mellan agenten och principalen kanske inte alltid är argumenterbart. 

Sharma (1997) belyser att framförallt i offentliga organisationer vilka består av professionella 

medarbetare föreligger det informationsasymmetri då den professionella definieras utifrån ett 

klassiskt perspektiv som en individ vilken besitter abstrakt kunskap, har oftast en legitimation 

vilken är reglerad av professionen, tydlig och erkänd yrkesetik samt autonomi i arbetet 

(Alvehus, 2012). Principalen, nämligen ledningen/chefer, har svårigheter att övervaka agenten 

i denna kontext det vill säga den professionella vilket medför att finansiellt incitamentssystem 
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via målrelaterad ersättning bör vara användbar trots särskiljande från den privata sektorn 

(Sharma, 1997; Mansouri & Rowney, 2014).  

 

Finansiellt incitamentssystem tillämpande i offentlig organisation ifrågasätts även av tidigare 

forskning utifrån andra aspekter. Frey, Homberg och Osterloh (2013) förhåller sig exempelvis 

kritiska till målrelaterad ersättning med argument att agent-principal relationen förbiser det 

psykologiska. Författarna menar på att offentligt anställda är mindre drivna av finansiella 

incitament och sålunda är det andra incitament som binder samman dem med dess principal. 

Perrow (1986) och Weibel, Rost och Osterloh (2009) beskriver att kritikerna för målrelaterad 

ersättning anser att teorier vilka belyser egenintresse och opportunistisk beteende inte har 

tillräckligt med bevis för vad som motiverar offentligt anställda. Bown och Yoshioka (2003) 

argumenterar dock att anställda inom offentlig organisation även värderar sin lön utöver deras 

engagemang till organisationen.  Young, Beckman och Baker (2012) menar på att finansiella 

incitaments påverkan till stor del beror på om de anställda uppfattar de uppsatta målen som 

viktiga, relativt deras personliga värderingar och standards nämligen deras profession. Wright 

(2007) beskriver likaså utifrån tidigare forskning att inom den offentliga sektorn påvisas det att 

om de anställda tror på verksamhetens mål och vision desto större motivation föreligger att 

uppnå uppsatta mål. Dock framför Frey, Homberg och Osterloh (2013) vidare kritik mot 

målrelaterad ersättning med hänseende av att de menar på att offentlig sektor kännetecknas av 

mål som är tvetydiga. Dessutom framför Perrow (1986) och Van Puyvelde m.fl., (2012) att 

målen är svåra att mäta i offentlig organisation, exempelvis sjukhus, då det kan leda till 

snedvridningar det vill säga belönar A men hoppas på B (Bouillon, Ferrier, Stuebs & West, 

2006; Mansouri & Rowney 2013). Följaktligen förekommer det även tvistande meningar om 

finansiellt incitamentsystem i offentliga organisationer får effektivitetshöjande effekt då det 

framförallt finns skilda åsikter i vad som motiverar. 

 

Utifrån ovanstående resonemang går det således att visa på att det föreligger blandade resultat 

om finansiellt incitamentsystem bidrar till bättre utfall vare sig det är inom den privata eller den 

offentliga sektorn med professionella (Kohn, 1993; Tosi m.fl., 2000; Young, Beckman & 

Baker, 2012). Tidigare forskning påvisar, som tidigare beskrivit, att inom den privata sektorn 

finns det fler studier vilka påpekar att finansiella incitament värdemaximerar aktieägarnas 

kapital (Beer & Cannon, 2004; Cornett, Marcus & Tehranian, 2008; Sun, Wei, Huang, 2013).  

Resultaten i den offentliga sektorn är däremot färre om det leder till bättre utfall (Bown & 

Yoshioka, 2003; Weibel, Rost, Osterloh, 2009; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Majoriteten 
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av studierna inom området har även genomförts i USA och Storbritannien (Eijkenaar, Emmert, 

Scheppach & Schöffski, 2013). Resultaten är därutöver varken geografiskt eller 

organisationsmässigt övertygande om målrelaterad ersättning är effektivitetshöjande 

(Eijkenaar, Emmert, Scheppach & Schöffski, 2013). Vidare har agentteorins applicerbarhet 

testats på olika organisationstyper exempelvis icke-vinstdrivande och statliga myndigheter 

(Van Slyke, 2006). Schoen, Osborn, Doty, Squires, Peugh och Applebaum (2009) argumenterar 

att det finns betydande skillnader mellan offentligt anställda läkare inom primärvården från 

olika länder i deras syn på finansiella incitament. Young, Beckman och Baker (2012) 

argumenterar även att studier bör göras i andra kontexter utifrån att de enbart undersökte läkare 

och deras respons på finansiella incitament. Författarna poängterar att få studier har gjorts på 

professionella framförallt med avseende på hur professionella uppfattar finansiella incitament 

således bör det vara av intresse att studera en offentlig organisation med skilda ”grader” av 

professionella. Utifrån ovanstående resonemang om skilda uppfattningar och bristande 

forskning torde det vara av relevans att pröva antaganden utifrån ett agent-principalperspektiv 

i ett svenskt offentligt sjukhus. 

 

1.3. Frågeställning 
 
Utifrån ett agent-principalperspektiv, vilka antaganden bör uppfyllas för att ett finansiellt 

incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt och i vilken mån uppfylls dessa i ett 

svenskt offentligt sjukhus?  

 

1.4. Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utgå från agent-principalperspektivet och dess antaganden som bör 

gälla för att finansiellt incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt och pröva dessa 

på ett svenskt offentligt sjukhus. 

 

1.5. Avgränsningar 
 
Uppsatsen avgränsas genom att enbart ta hänsyn till ett svenskt sjukhus och en division inom 

sjukhuset. Vidare avgränsas studien till att fokusera på de anställda som utför vård av patienter. 
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1.6. Disposition 
 
Inledning: I det här kapitlet omnämns introduktion till problemet kring finansiellt 

incitamentsystem. Vidare presenteras problematiken, frågeställningen och syftet. Kapitlet 

avslutas med avgränsningar och uppsatsens disposition. 

 

Vetenskaplig metod: I det här kapitlet frambringas det vetenskapliga synsättet samt ansatsen på 

uppsatsen. Vidare beskrivs den teoretiska metoden för datainsamling och dess syfte samt 

anledningen till tillämpade teorier och litteratur i uppsatsen. 

 

Litteraturgenomgång: I det här kapitlet kommer agentteorin tillämpas som huvudteori vidare 

kommer teorin kompletteras med andra teorier vilka antar skild eller kompletterande synvinkel 

i hur agentens och principalens preferenser sammanfogas.  

 

Empirisk metod: I det här avsnittet kommer den empiriska metoden för studien beskrivas. I 

kapitlet kommer tillvägagångsätt i datainsamlingen framställas samt vilken typ av data som 

valts och anledningen till det. 

 

Resultat: I det här avsnittet kommer resultatet från intervjuerna beskrivas utifrån olika teman 

med hänseende till tillämpandet av tre intervjuguider. Intervjuguiderna innefattar respondenter 

med olika befattningar. Vidare kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras 

vilken har tillämpats enbart på den operativa kärnan det vill säga de som utför vård av patienter.  

 

Analys: I det här avsnittet kommer resultatet från intervjuerna och enkät analyseras. Analysen 

görs utifrån intervjumaterialet och statistiska tester för resonerande av propositioner med 

implikationer från tidigare forskning. 

 

Avslutande diskussion: I det här avsnittet presenteras en kort summering av uppsatsens innehåll.  

Vidare resoneras det kring uppsatsens frågeställning då diskussion kring uppsatsens slutsatser 

framförs. Kapitlet avslutas med etiska implikationer och samhällsbidrag samt fortsatt forskning.  
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2. Vetenskaplig metod 
 
I det här kapitlet frambringas det vetenskapliga synsättet samt ansatsen på uppsatsen. Vidare 

beskrivs den teoretiska metoden för datainsamling och dess syfte samt anledningen till 

tillämpade teorier och litteratur i uppsatsen. 

 

 

2.1. Forskningsfilosofi och ansats  
 
Utifrån syftet med uppsatsen att utgå från ett agent-principalperspektiv och dess antaganden 

som bör gälla för att finansiellt incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt och 

pröva dessa på ett svenskt offentligt sjukhus grundas forskningsfilosofin i ett positivistiskt 

synsätt. Grundandet är positivistiskt med argument att uppsatsen grundar sig på tidigare 

forskning inom ämnet med utgångspunkt i agentteorins antaganden. Tidigare forskare som har 

använt ett positivistiskt synsätt och testat redan befintlig teori är däribland Young, Beckman 

och Baker (2012) vilka har adderat till agentteorin samt Eisenhardt (1989) har adderat 

antagande till Eisenhardt (1985) studie. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) beskriver dock 

att oftast tillämpas inte enbart en forskningsfilosofi. I uppsatsens fall råder ifrågasättande om 

positivism går att tillämpa självständigt. Ifrågasättandet görs utifrån användandet av 

propositioner snarare än hypoteser i uppsatsen samt studien görs enkom på en organisation och 

en del av den vilket medför svårighet att generalisera bortom det specifika fallet samt 

informationen är inte helt objektiv med tanke på insamlingsmetoden (Se avsnitt 2.2.). Utifrån 

Saunders, Lewis och Thornhill (2012) resonemang kan det således antagas att det tillämpas en 

positivistisk utgångspunkt men med inflytande från pragmatism med hänseende av att forskarna 

både tillämpar objektivt och subjektivt synsätt samt tillämpandet av metodkombination vilket 

beskriv i avsnitt 2.2.. Tillvägagångssättet som används i studien är av deduktiv form då data 

samlats in med avseende på prövning och resonerande kring propositioner vilka härstammar ur 

befintlig teori samt deduktion kan även användas vid metodkombination utifrån en pragmatisk 

filosofi (Saunders, Lewis & Thornhill, 2012).  

 

2.2. Forskningsmetod 
 
I uppsatsen kommer en metodkombination (kvalitativ och kvantitativ metod) användas med 

hänseende av att både enkäter och intervjumaterial kommer tillämpas för analys av och 
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resonemang kring uppsatsens propositioner. Vid metodkombination minskar begränsningarna 

i tillvägagångsätt, analys och tolkning via triangulering. Dock föreligger även problematik vid 

metodkombination exempelvis resultaten mellan de olika metoderna möjligen inte bekräftar 

varandra samt att den bakomliggande filosofin nämligen pragmatism går att feltolka. 

Problematik vid metodkombination kan hanteras genom att det öppnar upp för ytterligare 

undersökningar vilka kan utreda skillnaderna mellan resultaten (Denscombe, 2009).  Ur tidigare 

forskning framkom det att både metodkombination och enskilda metoder har tillämpats i 

liknande undersökningar (Van Slyke, 2006; Bouillon m.fl., 2006; Wasserman, 2006; Kluvers 

& Tippett; Young, Beckman & Baker, 2012; Sun, Wei, Huang, 2013). Tillämpandet av 

metodkombination i tidigare studier medför således att det torde vara relevant att tillämpa i 

denna studie med hänseende till att studiens undersökning kommer göras i form av en fallstudie. 

Fallstudie innebär att olika metoder tillämpas för att undersöka ett specifikt fall (Denscombe, 

2009).  

 

2.3. Val av teori 
 
Det föreligger en mängd studier på den privata sektorn hur finansiellt incitamentsystem bidrar 

till högre prestation utifrån agentteorins antaganden om det mänskliga beteendet (Kohn, 1993; 

Murphy, 1999; Beer & Cannon, 2004; Sun, Wei, Huang, 2013). Vidare har agentteorins 

antaganden testat på offentliga och icke-vinstdrivande organisationer (Van Slyke, 2006; Caers 

m.fl., 2006; Young, Beckman & Baker, 2012). I forskningen saknas det till stor del studier om 

hur finansiellt incitamentsystem påverkar ”grader” av professionella (Young, Beckman & 

Baker, 2012) vilket innebär att denna teori torde vara lämplig att applicera på professionella 

inom en offentlig organisation (Eisenhardt, 1989; Mansouri & Rowney, 2014). Forskning kring 

offentliga organisationer beskriver dock att agentteorin är alltför begränsad vilket mynnade ut 

i tillämpande av en mer nyanserad teori enligt tidigare forskning det vill säga stewardship 

theory (förvaltarteori). Teorin härstammar från psykologi och sociologi (Perrow 1986; Kluvers 

& Tippett, 2011). Annan teori som använts är professionsteori då denna tillämpats med 

hänseende av att studien genomförs i en offentlig organisation där det finns professionella och 

teorin antar att utöver ekonomiska faktorer föreligger andra incitament som är av innebörd för 

agenten (Miner, Crane och Vandenberg, 1994; Knuz & Pfaff, 2002; Young, Beckman & Baker, 

2012). Vidare har målteori tillämpats som en faktor i agentteorin eftersom teorin beskriver 

under vilka förutsättningar finansiella incitament har förväntad effekt samt vad som krävs av 
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organisationens mål och strategi (Locke m.fl., 1981; Latham & Locke 1991; Bouillon m.fl., 

2006; Lee, Rainey & Chun, 2009; Kluvers & Tippett, 2011).  

 

2.4. Litteratursökning 
För att bygga en god och tillförlitlig bild av studiens område samt skapandet av propositioner 

har litteratursökningen bestått av vetenskapliga artiklar samt facklitterär bok. Sökningen av 

artiklar har gjorts genom Högskolan Kristianstads databas Summon och Google Scholar.  

Sökord som har används för studien är bland annat: ”agency theory”, ”new public 

management”, ”financial incentives”, ”stewardship theory” och “public organizations”. 

Sökorden har sedan komponerats på olika sätt för att bredda informationen från artiklarna. Till 

studien har även artiklar från olika journaler tillämpats för att öka trovärdigheten och 

säkerhetsställa informationen. Många av artiklarna kan anses vara trovärdiga utifrån 

Denscombe (2009) då författaren beskriver att artiklar vilka har granskats anses säkrare. Flertal 

av artiklarna som tillämpats är även högt rankade enligt Academic Journal Quality Guide 

(2010), exempel på dessa är The Journal of Finance, The Journal Human Resource 

Management, Organizational Studies och Journal of Financial Economics. Hänsyn har även 

tagits till artiklarnas publiceringsdatum genom att citering av äldre artiklar har tillämpats 

exempelvis Jensen och Meckling (1976), Sharma (1997) och Locke, Shaw, Saari och Latham 

(1981). Denscombe (2009) menar på att antal citering ökar artikelns trovärdighet.      
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3. Litteraturgenomgång 

 
I det här kapitlet kommer agentteorin tillämpas som huvudteori vidare kommer teorin 

kompletteras med andra teorier vilka antar skild eller kompletterande synvinkel i hur agentens 

och principalens preferenser sammanfogas. 

 

 

3.1. Introduktion till agentteorin 
 
Agentteorin är ett av de ledande perspektiven i förklaring av finansiella incitament, teorin 

representerar en ekonomisk synvinkel på det mänskliga beteendet (Eisenhardt, 1989; Kluvers 

& Tippett, 2011; Young, Beckman & Baker, 2012; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). 

Eisenhardt (1989) delar in agentteorin i två inriktningar, positivistisk och agent-principal. 

Inriktningarna delar samma antagande om människor, organisationer och information 

(Eisenhardt, 1989). Särskiljande är att agent-principal inriktningen tar hänsyn till fler kontrakt 

exempelvis anställd-anställd och inte enbart relationen mellan aktieägaren och bolagsledningen 

vilken den positivistiska inriktningen tar i beaktande. I denna studie kommer således agent-

principal inriktningen tillämpas med argument att studien inte syftar till relationen mellan 

aktieägare och bolagsledningen utan snarar till relationen mellan anställda då studien baseras 

på en offentlig organisation, ett svenskt sjukhus. Jensen och Meckling (1976) definierar agent-

principal relationen som ett kontrakt där en eller flera personer (principal(er)) sysselsätter en 

annan person (agent) för utföring av arbete, vilket således innebär att principalen delegerar bort 

en del av sin auktoritet. Författarna menar på att om båda parter strävar efter egen 

nyttomaximering föreligger risken att agenten inte handlar i samspråk med principalens 

intresse. Likaledes förutsätter agentteorin att människan är rationell, självisk, drivs enkom av 

finansiella incitament, risken skiljer sig mellan agenten och principalen samt parternas 

preferenser är åtskiljande (Eisenhardt, 1989; Terry 1996; Tosi m.fl., 2000; Kluvers & Tippett, 

2011; Schepers, Falk, de Ruyter, de Jong & Hammerschmidt, 2012).  

 

En del kritik mot agentteorin förekommer med argument att individer kanske inte alltid agerar 

som agenter utan snarare som förvaltare. Denna utgångspunkt har framförallt studier kring 

offentlig sektor indikerat på då forskare menar på att andra faktorer än agentteorins antaganden 

har påverkan på anställdas beteende. (Perrow, 1986; Caers, Du Bois, Jegers, De Gieter, 
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Schepers & Pepermans, 2006; Van Slyke, 2006; Andersen & Serritzlew, 2012; Frey, Homberg 

& Osterloh, 2013). Likaså kan organisationer med professionella innebära vissa preferenser 

bortom agentteorins antaganden (Young, Beckman & Baker, 2012). Dock tillämpas agentteorin 

som utgångspunkt i studien med argument utifrån NPM:s tillförsel av finansiellt 

incitamentsystem i offentliga organisationer och då resultaten inte är samstämmiga. 

Tillämpandet av agentteorin grundas även i att organisationen i studien använder sig av 

finansiellt incitamentsystem. I kommande avsnitt kommer finansiellt incitamentsystem belysas 

som en indelning till agentteorin och dess antaganden om människor och organisationer vilka 

torde vara uppfyllda för att finansiella incitament ska ha påverkan. 

 

3.2. Finansiellt incitamentsystem 
Finansiellt incitamentsystem till bolagsledningen är ett diskuterat och kontroversiellt ämne. 

Kompensation anses vara en viktig mekanism för att skapa ett visst beteende för att öka 

effektiviteten då ersättningen kan få individen att ta hänsyn till ett mål som inte är i individens 

intresse, således kan även ersättning representera makt. Finansiellt incitamentsystems syfte har 

motiverats utifrån olika teoretiska antagande nämligen nödvändigheten att kompensera för att 

behålla och rekrytera individer samt för skapa en god image av företaget. Användningen av 

finansiellt incitamentssystem argumenteras även utifrån att det ska öka kunskapsutbyte 

gentemot dotterbolag. Inom företagsstyrningen förklaras bolagsledningens kompensation som 

ett instrument att skapa engagemang och stimulera individens intresse för att kontrollera 

agentkostnaderna. Agentkostnader uppstår i bristande övervakning eller brister i det finansiella 

incitamentsystemet vilket således medför risk för moral hazard vilket innebär att agenten och 

principalens preferenser är skilda (Collin & Smith, 2014). Finansiellt incitamentsystem kan 

således åskådliggöras som en mekanism vilken ska attrahera, behålla, och motivera viktiga 

individer vilket antages gynna intressenterna det vill säga aktieägarna. Collin (2006) beskriver 

att en populär syn är att företagsprestationer ska spegla ersättningen som det finansiella 

incitamentsystemet tilldelar. Vid goda prestationer ska således kompensationen stiga respektive 

vid sämre prestationer ska de sjunka med hänsyn tagen till att det ska skildra aktieägarnas vinst. 

Vidare beskriver författaren att vore det fallet skulle agentkostnader vara obefintliga då 

finansiellt incitamentsystemet hade behandlat separationen mellan parterna, antagandet kan 

således tyckas kunna ifrågasättas. Collin (2006) menar på att det föreligger risk då det är 

problematiskt att föra samman en individs beteende med bolagets prestation på grund av att det 

finns olika effekter som kan ha inverkan på bolaget utöver individens beteende.  
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Finansiellt incitamentsystem kan delas in i två delar nämligen kontrakt eller övervakning. 

Kontrakt är det förbestämda det vill säga vilken fast och rörlig ersättning som ska tilldelas 

bolagsledningen medan övervakningen sker efteråt genom en subjektiv bedömning. 

Verkligheten är dock att det sker en blandning av de två extrema (Collin & Smith, 2014). 

Finansiellt incitamentsystem består således av lön och variabel belöning i form av bonusar, 

optioner, eller andra finansiella incitament i form målrelaterad ersättning det vill säga belöning 

vid uppfyllda mål (Indjejikian, 1999; Collin & Smith, 2014). Finansiellt incitamentsystem kan 

även rikta sig till olika nivåer nämligen till en individ eller en grupp av individer. Respektive 

incitamentsystem kan medföra problematik, kompensation till en specifik individ kan leda till 

orättvisa medan kompensation till en grupp kan innebära att gruppen blir lidande av att en 

person inte gör sin del (Collin & Smith, 2014).  I uppsatsen kommer finansiellt 

incitamentsystem argumenteras utifrån agentteorin för att kontrollera agentkostnaderna. Den 

undersökta offentliga organisationen (Sjukhus X) har liksom den privata sektorn ett finansiellt 

incitamentsystem i form av målrelaterad ersättning. Ersättningsystemet har som syfte att i bästa 

möjliga mån mäta och ersätta för uppnådda resultat, god kvalitet och stimulera till ökad 

patientnytta samt producera enligt givet uppdrag och budget. Sjukhus X belöning utgår även 

från om gruppen (verksamhetsområdet) uppnår målen då det är svårt att bryta ner det på 

individnivå. Finansiellt incitamentsystem prövas således i en annan miljö än den privata det vill 

säga i en offentlig organisation i form av sjukhus.  Hänsyn bör således tages till att det 

förekommer professionella och personer utan uttalad professionalism inom organisationen, 

utifrån den klassiska definitionen på professionella (Alvehus, 2012). Det torde dock kunna 

antagas att de individerna utan uttalad professionalism har någon form av det med hänsyn tagen 

till att de är verksamma inom en professionell atmosfär samt interagerar med professionella i 

sitt arbete.  

 

Utifrån ovanstående diskussion om att finansiellt incitamentsystem ska det prövas på en 

offentlig organisation det vill säga Sjukhus X, leder in på kommande avsnitt. Avsnitten 

beskriver olika delar i agentteorin och dess antaganden och hur det kan tyckas ”fungera” i en 

offentlig organisation i form av sjukhus. 
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3.3. Antagande utifrån agentteorin 

3.3.1. Skilda preferenser   
 
Agentteorin förutsätter att det råder konflikt mellan två parter och syftet med teorin är sålunda 

att lösa separationen, vilket exempelvis kan vara skillnader i målpreferenser och arbete 

(Eisenhart, 1989; Vishney & Shleifer, 1997; O’Flynn, 2007). Därtill syftar teorin till att lösa 

konflikten mellan parternas skilda inställning till risk genom incitamentssystem ty agenten 

antages vara riskavers och principalen antages vara riskneutral (Eisenhardt, 1985). Det antages 

att principalen har fördelar i risken med hänseende till dess diversifieringsmöjlighet medan 

agenten antages ha fördelar i informationsasymmetrin då principalen inte har tillgång till 

samma insyn i deras arbete likt agenten har (Collin & Smith, 2014. Delegeringen av auktoritet 

från principalens innebär således att kostnader uppstår för att säkerställa att agenten agerar i 

enighet med principalens intresse och beteende, vilket till exempel kan bestå av 

övervakningskostnader och incitamentskontrakt (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhart, 1985; 

Eisenhart, 1989). Agentteorin fokuserar på incitamentskontrakt det vill säga ex ante situationer 

nämligen förbestämda kontrakt (Collin & Smith, 2014). Weibel, Rost och Osterloh (2009) 

argumenterar att finansiellt incitamentsystem kan säkerställa att relationen mellan agenten och 

principalen blir effektiv eftersom agenter presterar mest fördelaktigt när incitamentssystem är 

nära ansluten till prestationen. Det kritiska inom agentteorin ligger således i val av agent samt 

skapandet av kontraktet i en miljö som kännetecknas av hög osäkerhet, informationsasymmetri, 

betydande övervakningskostnader samt agentens möjlighet till ett opportunistiskt agerande 

(Eisenhart, 1985; O’Flynn, 2007).  

  

Van Puyvelde m.fl., (2012) framför att det föreligger separation i beslutsfattande både i privata 

och offentliga organisationer, exempelvis i professionella områden. Författaren skildrar dock 

att agent-principal relationen är skild med hänsyn tagen till att det inte förekommer aktieägare 

(principal) vars värde ska nyttomaximeras i en offentlig organisation. Van Puyvelde m.fl., 

(2012) hävdar dock att även om det inte finns principaler i form av aktieägare, så föreligger det 

andra intressenter vars nyttofunktion påverkas av organisationens aktivitet. Författarna menar 

även på att det inte går att antaga att samtliga intressenter (principaler) har identiska preferenser 

på grund av de kanske inte delar en gemensam tillgång det vill säga aktier. Problematiken blir 

således att konflikter kan uppstå mellan parterna samt det kan även innebära komplikation för 

organisationen att tillgodose samtliga intressenters intresse. Bouillon m.fl., (2006) menar även 

att en organisation som består av flera agenter kan innebära olika preferenser, vilket 
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organisationens kontrollsystem bör ta hänsyn till. Shapiro (2005) beskriver även att det kan 

föreligga flera principaler och agenter vilket således kan resultera i konflikt ty författaren menar 

att det inte kan antaga att individer inom de olika parterna har överensstämmande preferenser. 

Författaren hävdar således att problematik kan uppstå när flera principaler och agenter har 

meningsskiljaktigheter eller konkurrerar mot varandra i mål och preferenser.  

 

Young, Beckman och Baker (2012) argumenterar att informationsasymmetri framförallt 

existerar inom organisationer med professionella på grund i separationen mellan principalen 

och agenten. Vilket således kan liknas vid Collin och Smith (2014) beskrivning att agenten har 

fördelar i informationen. Asymmetrin föreligger på grund av att agenten har bättre förståelse 

för den underliggande aktiviteten (tillgången) än principalen då arbetet inom professioner 

kräver arbetsspecifik kunskap. Professionella har specifik träning och besitter abstrakt kunskap 

(Young, Beckman & Baker, 2012). Likt Young, Beckman och Baker (2012) definierar 

Mansouri och Rowney (2014, s 46) professionella enligt:  

 

”A fully qualified professional is someone who has acquired techniques and values 
of a particular profession and is required to exercise professional judgment, typically 
in an unsupervised context. ” 

 

Wallace (1995) menar på att byråkratiska organisationer med professionella medarbetare kan 

medföra konflikter då deras preferenser kan antas vara skilda, byråkratiska och professionella 

mål och värderingar är inte samstämmiga.  Författaren beskriver vidare att under rådande 

omständigheter förväntas de professionella vara med engagerad till sin profession snarare än 

sin organisation. Exempel på det är de professionell handlingsfrihet vilken menas med att de 

anställda inte styrs eller kontrolleras i någon större utsträckning av organisationen. Ofta antages 

det att byråkratiska kontrollsystem hotar den professionella handlingsfriheten genom 

belöningssystem, målstyrning och ekonomisk uppföljning (Alvehus, 2012). Det beskrivs att 

anställda gör motstånd mot kontrollsystem vilka härstammar från den privata sektorn då deras 

professionella normer och handlingsfrihet undermineras av kontrollsystemet (Frey, Homberg 

& Osterloh, 2013). 

 

Davis, Schoorman och Donaldson (1997a) och Kluvers och Tippett (2011) antar en skild 

synvinkel och menar att anställdas beteende är i organisationens intresse och inte enkom utifrån 

egna preferenser. Författarna menar på att anställdas beteende kan åskådliggöras utifrån 

förvaltarteori att en förvaltare har större nytta i gemensamma mål än i sitt egenintresse. Kluvers 
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och Tippett (2011) och Van Puyvelde m.fl., (2012) beskriver att teorin har sin grund i psykologi 

och sociologi. Van Slyke (2006, s 164) definierar förvaltarteori enligt:  

 
‘‘... defines situations in which managers are not motivated by individual goals, but 
rather are stewards whose motives are aligned with the objectives of their 
principals.” 
 

Caers m.fl., (2006) argumenterar att förvaltarteorin kan konkretiseras in i två inriktningar. Den 

första inriktningen föreställer agent-principal relationen nämligen att det föreligger konflikt. 

Till skillnad från den traditionella agentteorin förutsätter inriktningen att agenten blir motiverad 

att agera enligt principalens intresse och att individen inte strävar efter att uppnå sina personliga 

mål. Teoretiker resonerar att individer uppnår en högre nivå av personlig nytta av att agera i 

enlighet med principalens intresse och menar på att subjektiv nytta ger högre kostnader (utifrån 

nyttofunktionen) givet fördelarna den genererar (Caers m.fl, 2006, Wasserman, 2006). 

Teoretiker argumenterar även att individer som agerar utifrån förvaltarteorin har ett relativt högt 

igenkännande i arbetet och beteendet hos individen kan snarare ses som kollektivt än 

individuellt (Van Puyvelde m.fl, 2012). Den andra inriktningen i förvaltarteorin framställer att 

det inte råder konflikt vilken agentteorin förutsäger vilket innebär att agentens och principalens 

mål är i samstämmighet då det finns en hög grad av identifikation med organisationens mål 

(Davis, Donaldson & Schoorman 1997b; Caers, m.fl, 2006; Kluvers & Tippett, 2011; Van 

Puyvelde m.fl., 2012). I motsats till agentteorin förutsätter förvaltarteorin inte att människor är 

rationella och har ett starkt egenintresse med hänseende till att en förvaltare antar högre nytta i 

gemensamma mål än i sin egennytta (Van Slyke, 2006). Bouillon m.fl., (2006) beskriver att 

agenter inom sjukvård ofta offrar sin egen nyttomaximering för organisationens bästa.  Van 

Slyke (2006) argumenterar att individerna har kontrakterat en långsiktig relation som grundar 

sig på förtroende, rykte, kollektiva mål samt ömsesidighet.  

 

Från ovanstående resonemang framkommer en proposition med hänseende till att agentteorin 

förutspår en konflikt i organisationen på grund av skilda preferenser. 

 

P1: Det föreligger skilda preferenser emellan parterna och till organisationen. 

 

Utifrån ovanstående diskussion med grund i agentteorins antagande att människor är 

egocentriska och agerar efter egen nyttomaximering leds diskussionen in på nästa avsnitt. I 
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nästa avsnitt frambringas agentteorins antagande om vad som får agenter att agera i konsensus 

med dess principal och organisation då teorin antager att konflikt föreligger. 

 

3.3.2. Motivation genom finansiella incitament 
 
Finansiell styrning med agentteorins antagande om finansiellt incitamentsystem har allt som 

oftast tillämpats inom den privata sektorn där en tydlig skillnad mellan ägande och kontroll 

föreligger (Jensen & Meckling, 1976; Rainey, Backoff och Levine, 1976; Eisenhardt, 1989; 

Boyne, 2002; Young, Beckman & Baker, 2012). I studien gjord av Fahlenbrach och Stulz 

(2011) på ett privat bolag argumenterar de att sambandet mellan finansiella incitament och 

prestation inte kunde påvisas under finanskrisen, författarna kunde inte påvisa att det medförde 

högre aktieavkastning. Vidare framkom det att Fahlenbrach och Stulz (2011) inte kunde påvisa 

att det var beroende av optionerna eller av ledningens bonusar. Sun, Wei och Huang (2013) 

finner emellertid i sin studie på försäkringsbranschen att det råder ett signifikant positivt 

förhållande mellan VD:s ersättning och bolagets prestation. Cornett, Marcus och Tehranian 

(2008) argumenterar även att det finns en stark korrelation mellan ersättning till VD och 

företagets prestation i deras studie på privata bolag listade på Standard and Poor´s 100 Index. 

Författarna beskriver att stort aktiekapital eller optionsägande hos ledningen kan öka 

incitamentet för värdemaximering. Lazear (2000) finner likaså i sin studie på ett privat bolag 

att målrelaterad ersättning ökade ansträngningen och därmed ökade produktiviteten i bolaget 

med 36 procent.  

 

Vid NPM:s tillkomst blev även agentteorin en användbar teori inom studier beträffande 

offentliga organisationer. Van Helden (2000) beskriver att genom NPM blir offentliga 

organisationer mer likt privata företag genom att införandet av NPM ändrar organisationens 

struktur. Författaren beskriver att offentliga organisationer utvecklas från att vara centraliserade 

till divisionaliserade, relationen mellan parterna blir kontraktsbaserade, det tillämpas design av 

ett privat företag, de försöker skära ner på resurser, de inför klara mål och kontrollen är 

utfallsbaserad.  Införandet grundas i att offentliga organisationer har kritiserats för sin 

ineffektivitet därav har reformen NPM som mål att öka effektivitet och kvalité via bland annat 

finansiellt incitamentsystem (Pollit, Van Theil & Homburg, 2007; Frey, Homberg & Osterloh, 

2013). Argumentationen bakom NPM:s applicering på den offentliga sektorn grundas i att 

finansiellt incitamentsystem stödjs i agentteorins antagande, relation mellan agent och principal 

är skapade utifrån utfallsbaserade kontrakt nämligen finansiella incitament (Young, Beckman 
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& Baker, 2012; Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Heinrich och Marschke (2010) menar på att 

risken ser annorlunda ut i offentliga organisationer då principalen inte är en aktieägare med 

möjlighet att diversifiera risken genom innehav i olika portföljer. Således kan agentteorins 

antagande om risk ifrågasättas då författarna antager att principalen och agenten båda är 

riskaversa. Eisenhardt (1989) beskriver att när principalen blir mer riskavers vilket kan tänkas 

utifrån Heinrick och Marschke (2010) antagande så är finansiellt incitament ändock det mest 

optimala att tillämpa.  

 

Eisenhardt (1989) och Mansouri och Rowney (2014) menar att agentteorin är användbar inom 

organisationer med professionella då agenten kan ses som den professionella och principalen 

är ledningen/chefer. Miner, Crane och Vandenberg (1994) argumenterar likaså att de anställda 

nämligen de professionella antages ha nyckelrollen i verksamheten som annars 

ledningen/chefer besitter i privata bolag. Konflikten mellan agenten och principalen kan 

minimeras och informationsasymmetrin kan begränsas via övervakning för att säkerhetsställa 

att agenten agerar i enighet med principalens intresse (Eisenhardt, 1989). Även om möjligheten 

för övervakning av agentens input föreligger problematik kring principalens avsaknad i 

kunskap om den underliggande aktiviteten (tillgången). Under rådande omständigheter kan 

utvecklingen av ett effektivt övervakningssystem vara oöverkomligt dyrt eller till och med 

omöjligt. Sharma (1997) argumenterar att de högre kostnaderna vilka övervakningen medför, 

således torde innebära att finansiellt incitamentsystem teoretiskt kan förbättrar professionellas 

prestationer. Van Puyvelde m.fl., (2012), Eisenhardt (1989) och Den Heyer (2011) 

argumenterar att agenten, den professionella, kommer agera opportunistiskt om det inte 

föreligger något finansiellt incitament då den professionella antages vara rationella och strävar 

efter egen nyttomaximering med kostnad för dess principal och organisation (Kluvers & 

Tippett, 2011; Mansouri & Rowney, 2014). Young Beckman och Baker (2012) framställer likt 

ovan resonemang att professionellas höga grad av teknisk kunskap medför att de är goda 

kandidater för målrelaterad ersättning det vill säga finansiella incitament. Författarna har dock 

enbart fokuserat på läkare på grund av att de besitter hög grad av professionalism och författarna 

menar att studien bör göras i mindre professionella organisationer. Således torde antagandet 

kunna göras att det är av relevans att tillämpa undersökningen i en offentlig organisation med 

olika ”grader” av professionalism. Young, Beckman och Bakers (2012) studie resulterade i att 

professionella (läkare) påverkas av finansiella incitament, vilket ligger i linje med agentteorin 

antagande (Eisenhardt, 1985; Eisenhardt, 1989; Rynes, Gerhart & Parks; Weibel, Rost & 

Osterloh, 2009; Young, Beckman & Baker, 2012).  
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Det förekommer även kritik mot användandet av agentteorin och införandet av NPM i offentliga 

organisationer (Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Perrow (1986) anser att agentteorin är alltför 

begränsad då den enbart fokusera på makt och välstånd och således ignorera mer psykologiska 

faktorer. Beteendeteori anser att människans drivkraft att agera i konsensus med organisationen 

härstammar utifrån andra faktorer än de finansiella vilka antagas vara betydande utifrån 

agentteorin och det nya inflytandet av NPM (Andersen & Serritzlew, 2012). Redan på 70-talet 

definierade Maslow att de mänskliga behoven kan kategoriseras in i olika klasser i följande 

ordning, fysiska, trygghet, tillhörighet och kärlek, respekt samt självförverkligande. Maslow 

argumenterar även att behoven är universella (Wahba & Bridwell, 1976). Van Slyke (2006) 

argumenterar att anställda utifrån förvaltarteorin motiveras av tillit, ömsesidighet, autonomi, 

arbetstillfredsställelser, stabilitet, samarbete samt överlåtelse av tillit, vilket kan tyckas vara i 

linje med Maslows teori om de mänskliga behoven (Wahba & Bridwell, 1976). Således 

kontrasterar förvaltarteorin med grundantagandet i agentteorin det vill säga antagandet om 

finansiella incitaments påverkan på motivationen (Eisenhardt, 1989; Van Slyke, 2006; Van 

Puvelde m.fl., 2012). 

 

I motsatts till agentteorin anser motståndarna för finansiella incitament att det inte har den 

förväntade effekten på motivation. Frey, Homberg och Osterloh (2013) samt Lindenberg (2001) 

menar att inre motivation och andras välmående är i fokus utan förväntning av belöning. Vidare 

beskriver Weibel, Rost och Osterloh (2009) att utfallsbaserad prestation hämmar anställda vid 

utmanande, njutbara och meningsfulla arbetsuppgifter vilket den offentliga sektorn antages 

innefatta. Van Slyke (2006) beskriver att organisationers lyckande grundas i frånvarande av 

finansiella incitament. Agentteorins applicerbarhet har även testats på olika organisationstyper 

exempelvis icke-vinstdrivande och statliga myndigheter (Van Slyke, 2006). Young, Beckman 

och Baker (2012) argumentera däremot att få studier har gjorts på professionella. Författarna 

menar på att professionella har specifik träning och besitter abstrakt kunskap och beskriver 

således att agentteorin förbiser att ta hänsyn till att de professionellas komposition av motiv är 

mer komplex än att enbart bestå av finansiella incitament. Miner, Crane och Vandenberg (1994) 

argumenterar att i organisationer med professionella krävs det att hänsyn tages till 

professionsteorin vilken innefattar olika faktorer som kan antagas påverka den professionella. 

Författarna utgår från att professionellas motiv härstammar från värden, normer, etiska 

perspektiv och koder inom professionen. Miner, Crane och Vandenberg (1994) beskriver att 

deras motivation består av lärande och innehava kunskap, handlingsfrihet, status, hjälpa andra 
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vilken är central samt att inneboende normer samstämmer med deras arbete då det antages vara 

livet ut. Således bör det finnas ett emotionellt band mellan den professionella och arbetet. Trots 

att professionsteorin anser att hänsyn bör tages till de emotionella och psykologiska faktorerna, 

vilka de professionella associerar sitt arbete med, så nonchalerar teorin inte det finansiella 

(Kunz & Pfaff, 2002; Young, Beckman & Baker, 2012) vilket en del motståndare för finansiella 

incitament gör (Perrow, 1986; Lindenberg, 2001; Van Slyke, 2006).  Vidare beskriver tidigare 

forskning att finansiella incitaments möjlighet att påverka effektivitet beror på om det är 

sammanlänkat med professionen och dess värderingar (Young, Beckman & Baker, 2012; Miner 

Crane & Vandenberg, 1994). Påståendet ovan är i linje med Van Slyke (2006) antagande att 

organisationers lyckande ligger i anpassning av mål.  

 

Utifrån ovanstående diskussion framkommer en proposition med hänseende till att agentteorin 

antager att finansiella incitament enkom binder samman agentens och principalens preferenser. 

 

P2: De berörda yrkesgrupperna motiveras av finansiella incitament. 

 

Ovanstående proposition kan mynna ut i ytterligare en proposition med argument att tidigare 

forskning enbart har undersökt professionella med hög ”grad” av teknisk kunskap således vore 

det av relevans att testa om det skiljer sig från de som kan antages ha mindre ”grad” av teknisk 

kunskap samt de som befinner sig i en organisation med professionella (Young, Beckman & 

Baker, 2012). 

 

P3: Graden av professionalism påverkar den finansiella motivationen. 

 

I nästa avsnitt kommer incitamentssystemets utformning framföras då det kan antages ha 

inverkan på om finansiella incitament får den förväntade effekten utifrån agentteorin. 

 

3.3.3. Incitamentssystemets utformning  
 
Den främsta modellen som tillämpas för analysering av incitamentssystem är agent-principal 

relationen (Burges & Ratto, 2003). Agentteorin utgår ifrån att kontraktet antingen är 

utfallsbaserat eller så övervakas agentens agerande (Eisenhardt, 1989). Agent-principal 

relationen har som syfte vilket nämnts tidigare att binda samman agentens kompensation till 

hans/hennes prestation. Utifrån agentteorin antages oftast en linjär funktion mellan 
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kompensation och prestation det vill säga utfallet är mätbart vilket medför att det är ett optimalt 

verktyg för analysering av agentens ansträngningar. Utfallet kan å andra sidan bero på 

slumpmässiga faktorer likt agentens riskaversion vilket således kan medföra att finansiellt 

incitament får mindre påverkan vilket även indikerar på vikten av att mätinstrument är nära 

sammankopplat med agentens agerande (Burges & Ratto, 2003). Bouillon m.fl., (2006) 

beskriver att agentteorin skildrar kostnaderna med att inte lyckas förena agentens och 

principalens mål, i form av ökade övervakningskostnader, ineffektivt arbete eller annan yttring 

av moral hazard. Kompensationsschemat nämligen incitamentsystemets utformning är således 

mer komplex än att agentens prestation är i korrelation med utfallet. Utifrån antagandet krävs 

det att hänsyn tages till andra mekanismer det vill säga kontraktets eller övervakningens 

dimensionerna nämligen objektivitet, förutsägbarhet, tillförlitlighet, transparens, rättvisa och 

relation. Objektivitet innebär möjligheten att mäta och kunna analysera utfallet utan någon 

subjektiv bedömning. Förutsägbarhet innebär möjligheten att kunna veta utfallet i förväg. 

Tillförlitligheten innebär möjligheten att kunna göra korrekta observationer och korrekta 

konsekvenser. Transparensen innebär att det är tydligt vad som belönas. Rättvisa innebär 

möjligheten att skapa en känsla av rättvisa mellan de som belönas samt relation innebär 

möjligheten att skapa långsiktigt engagemang till företaget (Collin & Smith, 2014). Tabell 1 

nedan illustrerar mekanismernas förhållande till dimensionerna i ett privat bolag och dess 

premisser utifrån de olika dimensionerna.  

 

 
Tabell 1 Kontrakt och övervakningens möjligheter 

Dimensioner Kontrakt Övervakning 

Objektivitet Hög Låg 

Förutsägbarhet Hög Varierande 

Tillförlitlighet Varierande Varierande 

Transparens Hög Varierande 

Rättvisa Varierande Varierande 

Relation Låg Hög 
 

(Baserad på: Collin & Smith, 2014) 
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Incitamentsystem är baserat på antagandet att kompensation enbart baseras på prestation utifrån 

agentteorins antagande (Burges & Ratto, 2003). Antagandet ifrågasätts dock och det menas på 

att anställda blir likväl kompenserade på andra grunder då det är svårt att korrelera beteende 

och prestation. Prestation är en form av effektivitet nämligen måluppfyllelse och ska således 

vara i korrelation med principalens mål. Argument som framkommer är även att betalning 

utifrån prestation ska enbart tillämpas när agenten kan påverka prestationen. Problematik råder 

då det är svårt att avgöra när agenten kan påverka prestationen. Vid låg osäkerhet är 

handlingarna kända vilket medför att målrelaterad ersättning inte bör användas då ingen agent 

åstadkommer någon skillnad. Vid hög osäkerhet är fallet likaså att det inte går att avgöra vad 

som påverkar resultatet. Således antages målrelaterad ersättning enbart vara användbart vid 

måttlig risk (Collin & Smith, 2014). Vid incitamentsprogram bör även hänsyn tages till om 

agenter genomför flera olika uppgifter då fler uppgifter ökar osäkerheten i vad som egentligen 

har påverkat utfallet. Antagandet är att interaktionen mellan olika uppgifter påverkar 

incitamentssystemets inverkan. Interaktionen medför även att det blir mer problematiskt att 

använda finansiella incitament utifrån antagandet om att ansträngningarna kan riktas fel och då 

medföra att marginalkostnaden hos substitutet blir högre därav sämre utfall för hela 

organisationen (Dixit, 2002; Burges & Ratto, 2003).  MacDonald och Marx (2001) menar att 

felprioriteringar kan uppstå på grund av att kompensation allt som oftast delas ut från alla 

uppgifter och inte enbart en specifik arbetsuppgift med hänsyn tagen till att det är svårt att 

korrelera något specifikt till utfallet (Collin & Smith, 2014). Burges och Ratto (2003) menar 

även att när principalen är osäker på agentens förmåga men att deras samarbete är långsiktigt 

kan utpräglade kontrakt vara onödiga på grund av att principalen lär sig agentens beteende. 

Agenteorin framhåller dock att när övervakningskostnaderna blir för stora vilket de antages 

vara vid komplexa uppgifter så är målrelaterad ersättning ändock det optimala vilket har 

argumenterats både utifrån offentliga och privata organisationer (Eisenhardt, 1989; Bouillon 

m.fl., 2006; Young, Beckman & Baker, 2012).  

 

Utöver kontraktet menar Eisenhardt (1985) att hänsyn bör tages till om det går att mäta målen. 

Grundantagandet i agentteorin är att det inte föreligger någon mätningsproblematik i utfallet 

och menar på att om målen är klara kan de mätas. En del uppgifter kan dock vara svårare att 

mäta vilket medför att finansiella incitament blir mindre attraktivt, det sker exempelvis vid 

arbetslagsrelaterade uppgifter och uppgifter som tar lång tid att avsluta (Eisenhardt, 1989; 

Burgess & Ratto, 2003). Schepers m.fl., (2012) beskriver ändock att kontroll via agentteorin 

genom föreskrivna mål är attraktiva och får agenter att agera i enlighet med vad som förväntas 
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av dem eftersom deras fokus och ansträngning riktas mot relevanta mål snarare än icke 

relevanta. Kluvers och Tippett (2011) beskriver goal-setting theory (målteori) som en faktor i 

agentteorin och kan förklara varför agentteorin kan medföra bättre prestationer. Locke, Shaw, 

Saari och Latham (1981) menar att finansiella incitament ger motivation att sätta mål vilka 

annars inte skulle uppkommit samt finansiella incitament torde leda till högre åtagande hos de 

anställda. Locke och Latham (2002) beskriver att framförallt vid svåra uppgifter är det av 

betydelse att det föreligger ett åtagande för målet samt det förutsätts att de svåra uppgifterna är 

mätbara och inte vaga (Latham & Locke, 1991). Lee, Rainey och Chun (2009) beskriver att en 

mängd forskning stödjer Locke och Lathams (2002) målteori vilken förutspår att anställda 

presterar bättre när det föreligger klara, svåra och accepterade mål.  

 

Chun och Rainey (2005) beskriver att några tidigare studier har undersökt måltvetydighet i 

offentliga och privata organisationer genom att studera hur ledningen i organisationerna 

uppfattar målen det vill säga om de är klara eller tvetydliga. Gällande offentliga 

organisationerna visar resultatet, till skillnad från teorin, att författarna inte kunde finna samt 

det förelåg väldigt få skillnader mellan respondenterna i respektive organisation. Chun och 

Rainey (2005, s 2) beskriver resultatet som:  

 

”Everyone says that public agencies have grater goal ambiguity than business 
firms except the public managers who have responded to surveys.” 

 

Utifrån forskare antages ändock den offentliga sektorn skilja sig från den privata i hur 

incitamentsystem bör utformas och vilka förutsättningar som föreligger. Kritikerna anser att 

tillämpandet av finansiella incitament är problematiska i offentlig organisation eftersom de 

anser att de är mer komplexa än privata organisationer (Mansouri & Rowney, 2013). Burges 

och Ratto (2003) menar på att den linjära agent-principal relationen kan ifrågasättas då det 

föreligger skillnad i offentlig sektor gentemot dess motpart nämligen den privata sektorn i hur 

de är strukturerade och hur utfall produceras och mäts. Författarna utgår främst från att det 

föreligger flera principaler, betydande mätningssvårigheter, motivationen är inneboende samt 

arbetsuppgifterna görs i lag. Andra forskare menar likaså att målen är mer tvetydiga och svåra 

att mäta i offentlig organisation exempelvis med professionella med hänseende till att den 

underliggande tillgången inte är aktiens utveckling i organisationen (Perrow, 1986; Eisenhardt, 

1989; Murpy, 1999; Dalton m.fl.; 2003; Van Puyvelde m.fl., 2012; Frey, Homberg & Osterloh, 

2013; Mansouri & Rowney, 2013). Likaså framför Drucker (1980) och Lee, Rainey och Chung 
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(2009) att från tidigare forskning framkom det att offentliga organisationer har flera vaga och 

motstridiga mål. Vidare anser Pandey och Wright (2006) att offentliga organisationer skiljs från 

privata med hänseende till deras funktion att betjäna samhället. Offentliga organisationer 

tillhandhåller varor och service som inte kan paketeras på en ekonomisk marknad således har 

de inte klara targets vilket medför olika tolkningsmöjligheter om målen blivit uppfyllda (Chun 

& Rainey, 2005).  Pandy och Wright (2006) menar således att mål som hjälper till att klargöra 

mål som exempelvis pris och vinster oftast inte är tillgängliga i den offentliga sektorn.  Således 

torde risk föreligga i offentliga organisationer med professionella både vid kontrakt som vid 

övervakning då det råder en otydlighet. Det är problematiskt att förutse vad professionellas 

arbete leder till då ovanstående diskussion menar på att det inte finns klara tagets i en offentlig 

organisation samt vid komplexa uppgifter blir det för dyrt att tillämpa övervakning. Vid 

komplexa uppgifter likt professionellas arbete föreligger det en osäkerhet hos principalen och 

organisationens förmåga att utvärdera eller koppla samman en viss person till en specifik 

uppgift vilket således innebär att kontraktets förutsägbarhet, tillförlitlighet och transparens kan 

komma att ifrågasättas. 

 

Bouillon m.fl., (2006) argumenterar även att accepterande av strategi och mål är mer av vikt än 

själva strategin i sig med argument att utan så kan målöverenstämmelse bli oöverkomlig. 

Författarna beskriver att problematik uppstår i en miljö när det finns flera agenter vilket det kan 

antagas finnas i en offentlig organisation. Bouillon m.fl., (2006) menar på att en kanske arbetar 

efter självintresse och en annan efter organisationens mål och då antages finansiella incitament 

till synes verka vara ineffektiva till att bidra med konsensus. Agentteorins antagande om 

kontrakt antages likaså vara underminerande om den anställda ser sig som en förvaltare. 

Författarnas studie, vilken gjordes utifrån vad VD för läkare, sjuksköterskor och ekonomichef 

för administrativ personal ansåg om sina medarbetare, resulterade i att vid målkonsensus ökade 

organisationens resultat. Vidare framkom det att de anställda inte var motiverade av egen 

nyttomaximering och när de accepterar strategin och mål är de mer sannolikt att de agera likt 

förvaltare snarare än agent. Vid målöverstämmelse kan finansiella incitament således vara 

onödiga och hämmande för organisationen. Likaså hävdar Bouillon m.fl., (2006) att finansiella 

incitament kan leda till bias med hänseende av felprioriteringar, faktorer vilka inte ökar 

organisationens värde belönas. 

 

Utifrån ovanstående resonemang kring incitamentssystemets utformning och dess 

omständigheter utifrån agentteorin framkommer två propositioner.  
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P4: För att finansiellt incitamentsystem ska få tänkt effekt ska kontraktet vara tydligt 

för yrkesgrupperna. 

 

P5: För att finansiellt incitamentsystem ska få tänkt effekt ska målen vara tydliga för 

yrkesgrupperna.  

 

3.4. Sammanfattningsvis  
 
Sammanfattningsvis har agentteorin används som utgångspunkt i uppsatsen utifrån att teorin 

ska testas på en specifik organisation. Agentteorin antager ett ekonomisks synsätt det vill säga 

människor är rationella, självisk, motiveras enbart av finansiella incitament samt att risk och 

preferenser skiljs åt mellan parterna. Således har olika antaganden beskrivits utifrån 

agentteorins samt hur antagandena förhåller sig tillvarandra. Emellertid som tidigare nämnts i 

uppsatsen är inte forskningen samstämmig om agentteorin är applicerbar speciellt har kritik 

framkommit med appliceringen på offentlig organisation och i organisationer med 

professionella. Meningsskiljaktigheterna medförde således att andra teorier tillämpades som 

komplement och motpart mot den traditionella agentteorin. Teorierna som valdes att tillämpas 

som komplement och motpart beskriver en annan syn på människan och menar på att det 

föreligger andra faktorer än vad agentteorin förutspår som bidrag till att de anställda agerar i 

enlighet med dess principal och organisation. Vidare har genomgång gjorts under vilka 

antagande finansiellt incitamentsystem antages ha inverkan i organisationen. Således kan 

förhållandet mellan propositionerna påvisas i uppsatsens då agentteorin antar olika antaganden 

vilka ska vara tillgodosedda för att finansiellt incitamentsystem ska ”fungera” samt samband 

dem emellan. 
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4. Empirisk metod  
 
 
I det här avsnittet kommer den empiriska metoden för studien beskrivas. I kapitlet kommer 

tillvägagångsätt i datainsamlingen framställas samt vilken typ av data som valts och 

anledningen till det. 

 
 

4.1. Fallstudie 
Insamling av data har skett genom att tillämpa en fallstudie utifrån syftet med uppsatsen att 

utgå från ett agent-principalperspektiv och dess antaganden som bör gälla för att finansiellt 

incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt och pröva dessa på organisationen. 

Fallstudien görs på en del av organisationen nämligen på en division. Fallstudie beskrivs som 

en studie vilken fokuserar på en undersökningsenhet för en djupgående förståelse (Denscombe, 

2009; Saunders, Lewis & Thornhill, 2012). Denscombe (2009) beskriver att en fallstudies 

starka sidor är att den tillåter forskaren att använda olika källor, olika typer av data och olika 

forskningsmetoder. Författaren beskriver vidare att fallstudie kan såväl ”pröva” som ”bygga” 

teorier. Saunders, Lewis och Thornhill (2012) referera användandet av olika metoder och 

datainsamling för triangulering. Triangulering innebär således att olika insamlingsmetoder 

tillämpas med syfte att försäkra att data säger det forskaren antager att den gör. 

Metodkombinationen kan till exempel vara semistrukturerade intervjuer vilka kompletteras 

med enkät men även med observationer eller dokumentation. Kritik föreligger mot fallstudie i 

dess tillämpande av generalisering och Denscombe (2009) menar att forskaren måste vara 

försiktig i sitt resultat hur det liknar eller motsäger liknande fall.  

 

I studien kommer således en fallstudie tillämpas då enbart en organisation och en del av 

organisationen undersöks. Fallstudien består av en metodkombination i form av 

semistrukturerade intervjuer, en enkät och dokument. Kombinationen av metoder kan således 

stärka studiens trovärdighet genom att användandet av både kvalitativ och kvantitativ metod 

minskar begränsningarna i tillvägagångsätt, analys och tolkning (Saunders, Lewis & Thornhill, 

2012). 
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4.2. Primärdata och sekundärdata 
Datainsamling kan i grova drag delas upp i primär- och sekundärdata. Skillnaden mellan 

primär- och sekundärdata ligger i vem som samlat in data och till vilket syfte. Primärdata samlas 

således in i studiens syfte vilket gör att forskarna är familjär med informationen (Bryman & 

Bell, 2003). Sekundärdata har däremot samlats in med ett annat ändamål vilket kan innebära 

att data är mer eller mindre tillämpbar. Kritik mot sekundärdata är att det kan leda till och 

felaktig information med hänseende till att någon annan har tolkat det tidigare (Saunders, Lewis 

& Thornhill, 2012).  

 

Utifrån ovannämnda tillämpas både primär- och sekundärdata uppsatsen. Användningen av 

både primär- och sekundärdata grundas i att material från en tidigare studie gjord av författarna 

tillämpas på samma organisation. Intervjumaterialet väljs att användas i nuvarande studie på 

grund av studiernas syfte är nära sammankopplat. Syftet skiljs dock lite åt vilket således medför 

att materialet tillämpas som sekundärdata. Dokumentation från organisationen har även 

tillämpats i studien, vilket klassificeras som sekundärdata. Uppsatsens primärdata består av 

enkät.  

 

4.3. Intervjuer 
Respondenterna till intervjuerna valdes utifrån syftet med den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU-rapporten) som kan ses som nära sammanlänkat med denna studie. 

Respondenterna till intervjuerna gjordes utifrån ett stratifierat urval med inslag av ett 

bekvämlighetsurval inom ramen för respektives undersöknings syfte. Urvalet valdes främst då 

respondenterna ska vara lämpliga för undersökningen samt att resurserna, i form av tid, var 

knapphändiga. Vid urvalet av respondenter krävdes ett godkännande från överordnade 

instanser. Intervjuerna har tagit hänsyn till flera olika yrkesgrupper som representerar olika 

grader av professionalism. Dessutom intervjuades även personer från ledning/stab. Totalt 

genomfördes tio intervjuer. Av de tio intervjuerna var inte samtliga verksamma inom den 

operativa kärnan då de intervjuade är stabchef, 2 controller, klinikekonom, 

läkare/verksamhetsutvecklare, avdelningschef, 2 sjuksköterskor samt 2 undersköterskor. 

Ledning/stab tillämpas som ett komplement då de kan ge information från en annan synvinkel 

vilket bör vara av vikt för studien.  
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Intervjuguiderna är av semistrukturerad form vilket gav respondenterna möjlighet att utveckla 

sina resonemang då frågorna är mer flexibla samt följden på dem går att justera. Vid 

intervjuerna valdes även respondenterna att spelas in efter godkännande med argument att det 

mänskliga minnet är opålitligt samt för kontrollering av dokumentationen med hänsyn tagen att 

kvaliteten på informationen ska vara så hög som möjligt (Denscombe, 2009).  

 

Intervjuerna genomfördes som sagt under tidigare kurs med ett syfte nära förknippat med 

nuvarande studies. Materialet som valdes att återanvändas var sådant som ansågs användbart 

utifrån uppsatsens syfte. Således kan enkäten åskådliggöras som en validering eller icke 

validering av intervjuerna samt utveckling av valda områden. Denscombe (2009) beskriver 

exempelvis att vid intervjuer förekommer intervjuareffekt det vill säga intervjuaren kan påverka 

respondentens svar samt vad en respondent säger är kanske inte alltid vad den gör.  

 

De tidigare studierna inom ämnet är baserat på tre intervjuguider från två olika författares 

tidigare studie. Den ena författaren studerade två olika nivåer av organisationen därav två 

intervjuguider nämligen nummer 1 och nummer 2 (Se Bilaga 1). Intervjuguiderna 1 och 2 är 

indelade i två områden, först grundläggande frågor vilka följs av frågor som berör vad som är 

viktigt för respondenterna och hur de ser på målen och utvärderingen. Särskiljande är att de 

frågor som riktade sig mot controller och verksamhetsutvecklare är mer inriktade på hur de tror 

de anställda uppfattar målen samt hur de överför information. Intervjuguide 3 (Se Bilaga 1) 

inleder med samma grundläggande frågor, resterande frågorna är liknande intervjuguide 1 och 

2 dock med en annan vinkling då intervjuguiden vill åstadkomma förståelse för bakomliggande 

tankar för implementering och utformning av mål samt att frågorna enbart är riktade till 

anställda högre upp i hierarkin det vill säga ledning/stab. 

 

4.4. Dokument 
 
I uppsatsen har information hämtats från skriftliga dokument, utgivet från den organisation som 

används för fallstudien. Exempel på dokument är Förvaltningsberättelse, underlag för mål och 

färdiga E-postadresser. Skriftliga dokument kan anses som ett alternativ till frågeformulär samt 

intervjuer (Denscombe, 2009). Fördelen med dokument är att de är lättillgängliga och 

författaren beskriver att stadspublikationer och officiell statistik är attraktivt för forskare då de 

förefaller vara trovärdiga, objektiva samt faktabaserade. Vidare har endast skriftliga dokument 
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utgivet från organisationen använts och inte vad andra författare har skrivit om organisationen, 

för att få så tillförlitligt underlag som möjligt.  

 

4.5. Enkät 
Undersökningen baseras som tidigare beskrivits på ett svenskt offentligt sjukhus, där den totala 

undersökningen är begränsat till ett specifikt sjukhus samt en division av sjukhuset. Till enkäten 

har ett stratifierat urval med inslag av bekvämlighetsurval tillämpats på grund av begränsade 

resurser i form av tid och åtkomst till respondenter dock har urvalet skett inom en viss ram för 

att respondenterna ska anses vara lämpliga. Ett register tilldelades med respondenter med 

godkännande från högre instanser i organisationen. Enligt Denscombe (2009) är färdiga E-

postlistor att föredra framför till exempel att finna E-postadresser via Internet då forskaren riktar 

in sig på ett urval med lämpliga personer. 

 

Utifrån den tilldelade E-postlistan var respondenterna indelande i fyra benämningar det vill 

säga läkare, sjuksköterska, undersköterska och annat. Läkare och sjuksköterska klassificeras 

som professionella medan undersköterskor är individer som inte kan benämnas som 

professionell, dock arbetar de i en professionell miljö med professionella vilket således kan 

medföra att de besitter professionella värderingar. Dessutom tillhör yrkestitlarna den operativa 

kärnan i verksamheten vilket uppsatsens fokus är på, det vill säga de som utför vård av patienter. 

Inom den operativa kärnan består verksamheten av en stor andel undersköterskor samt 

sjuksköterskor (andelar av respondenternas yrkestitlar beskrivs nedan). Kategorin annat valdes 

att tillämpas då underlaget inte var fullständigt klassificerat utifrån arbetstitel. Således valdes 

annat att inkluderas i studien för att utreda om de icke- klassificerade ändock passade in på 

någon av titlarna läkare, sjuksköterska eller undersköterska eller fallet är så att de har en annan 

titel. Dock kommer klassificeringen annat att exkluderas när de statistiska beräkningarna 

genomförs. Enkäten skickades ut till 3257 anställda på Sjukhus X där 487 (14,95%) är läkare, 

1321 (40,56%) är sjuksköterskor, 1029 (31,60%) är undersköterskor samt 420 (12,90%) är 

annat. Denscombe (2009) beskriver att desto större urval forskaren har i sin undersökning desto 

mindre sannolikhet råder att data ska bli snedvridet. Möjlighet för mycket svar i studien kan 

tyckas vara till fördel, i linje med vad Denscombe (2009) beskriver.  

  
Tillsammans med enkäten bifogades ett följebrev med kompletterande information. I 

följebrevet beskrevs syftet med undersökningen, att samtliga svar kommer behandlas 
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konfidentiellt samt enkätens beräknade svarstid. Den kompletterande informationen skulle 

förhoppningsvis öka svarsfrekvensen. En uppföljning av uteblivna svar har tagits i beaktande 

och en påminnelse har utgått till de deltagare som inte valt att besvara enkäten inom de första 

dagarna. Enligt Denscombe (2009) används denna strategi för att öka svarsfrekvensen och 

därmed antalet respondenter. På förhand fanns förhoppning om en svarsfrekvens på cirka 10 

procent det vill säga drygt 317 svar med en relativt jämn fördelning mellan de olika yrkestitlarna 

i förhållande till andelen inom respektive yrkeskategori. Enkätundersökningens resultat visar 

på att totalt 564 anställda valde att svara på enkätundersökningen varav 46 var annat 39 valde 

att avregistrera sig från att deltaga i undersökningen. Resultatet resulterade i en svarsfrekvens 

på 17,8 procent av totalt antal utskickade enkäter varav tillämpade svar är 16,6 procent.  

 

4.5.1. Operationalisering  
 
Vid utformning av enkät har utgångspunkten varit agentteorins antaganden som presenterades 

i litteraturgenomgången där olika antagande lyfts fram då syftet med uppsatsen är att utgå från 

ett agent-principalperspektiv och dess antaganden som bör gälla för att finansiellt 

incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt med prövning på ett svenskt offentligt 

sjukhus. Respondenterna i studien har mätts genom att de fick fylla i om de har yrkestiteln 

läkare, sjuksköterska eller undersköterska. Vid jämförelse mellan yrkesgrupperna läkare, 

sjuksköterska och undersköterska har läkare betecknats som 1, sjuksköterska som 2 samt 

undersköterska som 3 för att särskilja de tre grupperna åt. Vid kodning av data har varje 

yrkeskategori betecknats med en dummy-variabel exempelvis läkare har fått variabeln 1 och 

övriga 0 och så vidare.  

 

Enligt tidigare forskning är det vanligt att forskaren använder sig av en Likertskala där 

respondenten ska uppge till vilken grad ett påstående stämmer in eller inte stämmer in enligt 

deras personliga åsikter (Miner, Crane & Vandenberg, 1994; Van Slyke, 2006; Pandey & 

Wright, 2006; Ritz, 2009; Jung & Rainey, 2011). Denscombe (2009) beskriver vikten av att 

vara konsekvent i frågorna med en tydlig design för att underlätta för respondent att svara på 

enkäten. Samtliga frågor kopplade till agentteorins antaganden har mätts genom att 

respondenten ska ta ställning till en 7-gradig Likertskala rangordnad 1 =överensstämmer inte 

alls till 7= överensstämmer helt.  7-gradig skala har använts för att försöka få en så bra spridning 

som möjligt då respondenter har en tendens till att svara neutralt på rangordningsfrågor 

(Denscombe, 2009). Genom att erbjuda en skala med ett neutralt mittenalternativ har inget 
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svarsalternativ med påstående ”vet ej” tillämpats. Frågorna har kategoriserats utifrån 

agentteorins antaganden vilket har inneburit att frågorna har skapats utifrån ordningen på 

antagandena som beskrevs i litteraturgenomgången.  

 

För att använda sig av så relevanta frågor som möjligt har samtliga av frågorna hämtats från 

tidigare studier som berör det aktuella området. Flera olika vetenskapliga artiklar har legat till 

grund för skapandet av enkätfrågor då ingen enskild artikel täcker frågorna som krävs för att 

testa propositionerna.   

 

Skilda preferenser 
För att fånga respondenternas uppfattning om det föreligger skilda preferenser har åtta frågor 

använts där respondenterna har fått i instruktioner att fylla i det påståendet som bäst stämmer 

in med deras åsikter (Se Bilaga 2). Frågorna och påståendena har skapats med inspiration från 

Bright (2008), Ritz (2009) samt Jung och Rainey (2011). Samtliga av frågorna är från redan 

existerande litteratur och har översatts från engelska till svenska. Överensstämmelse mellan 

respondenterna och deras organisation avser hur respondenternas perception passar in i 

organisationen (Bright, 2008).    

 
Incitament 
För att mäta motivation hos de anställda har faktorer ur tidigare forskning tillämpats då 

vetenskapliga artiklar ligger till grund för frågorna. Inspirationen har hämtats från Wahba och 

Bridwell (1976), Miner, Crane och Vandenberg (1994), Wiley (1995) samt Van Slyke (2006). 

En indelning av motivationsfaktorer har gjorts i två grupperingar, finansiella och icke-

finansiella incitament. Vid enkäten påvisades inte denna uppdelning utan finansiella och icke-

finansiella incitament blandades för att få så bra svarsalternativ som möjligt. Totalt skapades 

15 incitamentsfaktorer, varav 3 är finansiella och 12 så kallade icke-finansiella (Se bilaga 2). 

Faktorerna mättes genom att respondenterna fick, utifrån en 7-gradig skala, fylla i till vilken 

grad de motiverades av respektive faktor. Med motivation avses relationen mellan individen 

och arbetet det vill säga vad som påverkar beteendet och arbetsprestationen (Wiley, 1995).  

 

Incitamentsystemets utformning  
För att kunna undersöka incitamentssystemets utformning har inspiration hämtats från två 

vetenskapliga artiklar. De är studier gjorda av Rizzo, House och Lirtzman (1970) samt Pandey 
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och Wright (2006). En uppdelning av incitamentssystemets utformning har gjorts med två 

kategorier, mål och kontrakt. Totalt resulterade det i tolv frågor varav de fyra första kan bindas 

till mål och de resterande åtta till kontrakt (Se Bilaga 2). Med incitamentssystemets utformning 

avses om respondenterna uppfattar organisationens kontrakt och mål som klara eller otydliga. 

Definitionen av otydlighet är avsaknaden eller klarheten i de krav på de anställdas beteende, 

vanligtvis i form av input från organisationen, som styr medarbetarnas beteende och ge 

lämpliga kunskaper för att utföra sitt arbete (Rizzo, House & Lirtzman, 1970).  

 

4.5.2. Analysmetoder 
Det empiriska materialet som enkätundersökningen genererade har statistiskt analyserats i 

dataanalysprogrammet SPSS. Genomgående i analysen av det empiriska materialet har en 

signifikansnivå på 5 procent tillämpats, vilket innebär en konfidensgrad på 95 procent då det 

anses vara tillförlitligt (Pallant, 2010). Cronbach´s alpha tillämpas i analys för att säkerställa 

reliabiliteten i variablerna, vidare har faktoranalys använts för att undersöka sambandet mellan 

variablerna. För prövning och resonerande av propositioner kommer olika tester att tillämpas. 

Multivariatanalys (MANOVA) användes då avsikten med undersökningen är jämföra flera 

grupper utifrån olika, men relaterade, beroendevariabler. Vid MANOVA gjordes inget 

normalfördelningstest då det inte finns ett icke-parametriskt alternativ (Pallant, 2010). Vidare 

har One-way anova (ANOVA) tillämpats då Pallant (2010) beskriver att testet bör komplettera 

MANOVA vid två eller flera oberoende variabler och används som en uppföljning av 

MANOVA. ANOVA ger svar på om det föreligger skillnader mellan de olika grupperna, 

sedermera har post-hoctest tillämpas som en del i ANOVA för att ta reda på var de signifikanta 

skillnaderna finns.  

 

4.6. Validitet och reliabilitet 
Vid diskussion av kvalitet i vetenskapliga sammanhang brukar orden validitet och reliabilitet 

diskuteras. Reliabilitet avser om forskningsresultatet är upprepningsbart det vill säga är 

mätningen tillförlitlig. Validitet å andra sidan innebär att det som avses att undersökas 

genomförs samt huruvida data reflekterar verkligheten (Alvehus, 2013).  

 

I studien har en deduktiv ansats tillämpats nämligen utgått från teori till data med hänseende av 

resonerande kring propositioner. Propositioner medför således att antaganden görs, antagandet 
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kring teorier och propositioner som tillämpats i studien kan således innebära en risk att 

slutsatserna färgas. Urvalet av respondenter är även en förenkling av verkligheten både vid 

intervjuer som enkät. Således kan studiens validitet ifrågasättas med hänseende till att det 

föreligger antagande samt på grund av urvalet av respondenter och valet att enbart studera ett 

sjukhus. Studien torde dock kunna anses vara reliabel med argument att studien torde vara 

replikerbar med hänseende till användandet av enkät. Reliabiliteten i intervjumaterialet antages 

möjligtvis även kunna ifrågasättas med argument att det är problematiskt att antaga att två 

intervjuare skulle få samma respons samt att respondenten skulle ge samma utsagor två gånger 

vid olika tillfällen (Alvehus, 2013). 

 

För att ändock studien ska ha en validitet och reliabilitet har tidigare studiers prövade frågor 

med liknande skalor används samt uppsatsens studie jämförs med tidigare studiers resultat. 

Trovärdigheten i studien kan även stärkas genom att resultatet från enkät ställs i förhållande till 

resultatet från intervjuerna. Vidare kan användandet av en webbaserad enkät öka 

tillförlitligheten då data exporteras direkt till ett analysverktyg vilket minimerar risken för fel i 

data. 

 

4.7. Etiska beaktande 
Vid forskning är det av vikt att hänsyn tages till etiska beaktande. Etiska beaktande grundas i 

att skydda respondenterna i studien. Det föreligger olika etiska principer, fyra allmänna 

huvudkrav i forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentiellkravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens 

syfte. Samtyckeskravet innebär att respondenterna själv får bestämma om sin medverkan i 

studien. Konfidentiellkravet innebär att respondenternas personuppgifter behandlas med 

sekretess. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlande om respondenterna enbart 

användas till studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Utefter att studien grundar sig på respondenter är det av vikt att hänsyn tages till de etiska 

principerna som föreligger. De etiska principerna uppfylls i studien med argument att både vid 

intervjuerna och vid enkät har respondenterna blivit informerade om studiens syfte samt givit 

sitt godkännande för medverkande. Godkännande vid intervjuerna genomfördes genom att de 

gav klartecken innan intervjun då de blivit informerade om studiens syfte. Samtyckeskravet för 

att medverka vid enkät kan antages påvisas genom att de väljer att besvara enkäten då det är 
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högst frivilligt. Vidare behandlas respondenternas uppgifter konfidentiellt då mailadresserna 

enbart är för forskarna för insamling av material till studien. De intervjuade beskrivs enkom 

utifrån deras titel således behålls deras personliga identitet anonym för organisationen. 

Nyttjandekravet uppfylls även genom att mailadresserna enbart tillämpas för studien. 

Mailadresserna kommer sedermera raderas då studien är slutförd och då resultatet har skickats 

ut till de respondenter som så önskat att få se resultatet.  

 

  



 36 

5. Resultat  
 
I det här avsnittet kommer resultatet från intervjuerna beskrivas utifrån olika teman med 

hänseende till tillämpandet av tre intervjuguider. Intervjuguiderna innefattar respondenter med 

olika befattningar. Vidare kommer resultatet från enkätundersökningen att presenteras vilken 

har tillämpats enbart på den operativa kärnan det vill säga de som utför vård av patienter.  

 

 

5.1. Resultat intervju 
 

5.5.1 Beskrivning av fallstudie 
Organisationen som fallstudien kommer att tillämpas på är, som tidigare beskrivits, ett svenskt 

offentligt sjukhus. Organisationen är en stor och komplex verksamhet med över 30 000 

anställda. Sedermera är organisationen indelad i flera divisioner och studien tillämpas enbart 

på en av dessa. Enkäterna och intervjuerna är således från samma division i organisationen, 

med undantag från en intervju, dock har enkäterna nått ut till ett betydligt större antal 

respondenter.  

 

Organisationen som studien grundar sig på har för närvarande ett finansiellt incitamentssystem. 

Det finansiella incitamentsystemet är nytt vilket medför att styrsystemet inte kan testas utan 

grunderna kan enbart prövas. Syftet med systemet är att mäta och ersätta uppnådda resultat. 

Ersättningssystemet ska bidra med god kvalitet och ökad patientnytta samt att organisationen 

agerar utifrån givna uppdrag och budget då de har som mål att prestera bättre vård.  

 

5.1.2. Sammanställning av respondenter  
I nedan tabell (Se Tabell 2) beskrivs respondenterna för intervjun och sammanlagt har tio 

intervjuer genomförts. De intervjuade respondenterna har olika yrkestitlar med olika ”grader” 

av professionalism. Därutöver består de intervjuade av chefer och ekonomer. Argument att 

tillämpa alla intervjuer från tidigare studier grundas på att det således ger en viss inblick i hur 

individer högre upp i hierarkin resonerar samt personer med ”icke-vårdutbildning”. 

Respondenterna kommer enbart beskrivas utifrån deras titel för att behandla dem anonymt.  
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Tabell 2 Kort presentation av respondenterna 

Respondent Kön Intervjudatum Intervjutid 
cirka 

Stabschef Kvinna 11/3-2015 15 minuter 
Controller 1 Man 4/3-2015 20 minuter 
Controller 2 Man 11/3-2015 15 minuter 
Klinikekonom Man 5/3-2015 20 minuter 
Läkare/Verksamhetsutvecklare Kvinna 11/3-2015 40 minuter 
Avdelningschef Kvinna 2/3-2015 20 minuter 
Sjuksköterska 1 Kvinna 3/3-2015 30 minuter 
Sjuksköterska 2 Kvinna 5/3-2015 20 minuter 
Undersköterska 1 Kvinna 2/3-2015 20 minuter 
Undersköterska 2 Kvinna 3/3-2015 30 minuter 

 

5.1.3. Skilda preferenser 
 
Det undersöka sjukhuset har många mål. Organisationer använder sig av det balanserade 

styrkortet vilket innefattar olika perspektiv för att synliggöra olika dimensioner i verksamheten. 

Organisationens samtliga mål grundas dock i att vården ska bli bättre. I nedan tabell (Se Tabell 

3) beskrivs de olika respondenters preferenser och vad de tycker är av vikt. Efter tabellen 

preciseras deras resonemang speciellt utifrån läkare, sjuksköterskor och undersköterskor då 

fokus är på dem i studien. Deras resonemang tycks grundas i att deras preferenser inte stämmer 

överens med de som tar beslut vilket tycks åskådliggöras i tabellen nedan och som sedan 

preciseras genom citat efter tabellen.  

 
Tabell 3 Skilda preferenser 

Respondenter Preferenser  

Stabschef x Samtliga perspektiv enligt teorin, kan 

dock ifrågasättas i praktiken 

Controller 1 x Verksamhetsperspektivet 

x Ekonomiperspektivet 

x Medarbetarperspektivet 

Controller 2 x Samtliga perspektiv, dock borde alla 

mål inte vara likvärdiga 

Klinikekonom x Samtliga perspektiv 
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x Främst problemområde 

Läkare/Verksamhetsutvecklare x Patientperspektivet 

x Verksamhetsperspektivet 

Avdelningschef x Patient- och medarbetarperspektivet 

Sjuksköterska 1 x Patient- och medarbetarperspektivet 

Sjuksköterska 2 x Patient- och medarbetarperspektivet 

Undersköterska 1 x Patient- och medarbetarperspektivet 

Undersköterska 2 x Patient- och medarbetarperspektivet 

 

Utifrån ovan tabell framkommer det således vilka perspektiv respektive respondent framför 

som ”viktiga” eller ”viktigast”. Stabschef, controller 1 och 2 och klinikekonom är ganska 

samstämmiga i vilka perspektiv som är viktiga då de flesta betonar alla perspektiv dock att det 

föreligger svårigheter att fokusera på alla då dessa innefattar många delmål. Controller 1 och 

Läkare/verksamhetsutvecklare specialiserar sig och menar på att i dagsläget har 

verksamhetsperspektivet stor betydelse med tanke på att organisation utsätts för en del kritik 

därav menade controller 1 att medarbetarna även är i fokus då de kan förbättra verksamheten.  

 

Stabschef uttrycker sig enligt: 

 

”Syftet med det balanserade styrkortet är att man ska använda det för att balansera 
och inte driva på för att vi är jättebra på detta, det är teorin. Men så fungerar det 
nog inte i praktiken jag tror inte att man har kommit så långt att man har nått 
mognaden så att man förstår hur man ska balansera.” 

 

Läkare, sjuksköterska 1 och 2, undersköterska 1 och 2 samt avdelningschef, vilken befinner sig 

på avdelningsnivå, har gemensam uppfattning om vad som är viktigast det vill säga 

patientperspektivet och medarbetarperspektivet. Ur majoriteten av medarbetarna (sjuksköterska 

och undersköterska) resonemang framkommer det att de anser att deras preferenser inte är i 

samstämmighet med de högre upp i organisationen. De tycks anse att kärnan av organisationen 

inte är i fokus utan perspektiv som ekonomi har en mer överträdande påverkan. De tycks även 

anse att deras preferenser i form av att kunna påverka och tillgång till resurser inte uppfylls 

vilket således kan indikera på att det finns någon form av icke rådande samstämmighet i 

organisationen.  
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Sjuksköterska 1 uttrycker sig enligt: 

 

”Vi upplever att vi kanske inte många gånger får de resurser vi behöver, att ingen 
ser eller lyssnar och det är ingen som vet hur det känns så man jobbar i ett slags 
vakuum. … Det är egentligen ingen som vet hur det är av de som styr.” 

 

Sjuksköterska 2 uttrycker sig enligt: 

 

”För mig är verkligen patienterna och medarbetarna viktigast, ekonomin sist i en 
perfekt värld liksom. Men säkert läggs det störst vikt på det ekonomiska men det 
borde vara fokus på patienterna och resurser därefter. … Känns mer som det är 
ekonomin än allting annat som bestämmer än de praktiska behoven, sådant är 
irriterande.” 

 

Ovanstående resultat indikerar således på att det finns skilda preferenser mellan agenterna och 

principalerna då sjuksköterskor och undersköterskor inte finner att deras preferenser är i 

samstämmighet med organisationen. Vidare indikeras även på att de olika parterna har olika 

preferenser då de betonar perspektivens betydelse på skilda sätt. 

 

5.1.4. Anställdas incitament 
 
I nedan tabell (Se Tabell 4) presenteras en indikation på vad som motiverar respondenterna till 

valet av offentlig organisation och yrkeskarriär. Efter tabellen preciseras respondenternas 

resonemang mer tydligt genom citat. Svaren preciseras utefter deras position och titel i 

organisationen dock med fokus på läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 

 
Tabell 4 Anställdas incitament 

Respondent  Incitament  

Stabschef x Nyfiken på den offentliga världen. 
Controller 1 x Spännande då det är kärnan av 

samhället. 
Controller 2 x Spännande då det är kärnan av 

samhället. 
Klinikekonom x Givande 

x Intressant område 
x Inte bara vinst 

Läkare/Verksamhetsutvecklare x Trevligt 
x Hjälpa andra 

Avdelningschef x Gemenskap 
x Hjälpa andra 
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Sjuksköterska 1 x Trygghet 
x Hjälp andra 

Sjuksköterska 2 x Hjälpa andra 
x Spännande 
x Omväxlande 

Undersköterska 1 x Hjälpa andra 
x Intresserad av sjukvård 

Undersköterska 2 x Hjälpa andra  
x Gemenskap 

 

Ur tabellen ovan framgår valet av offentlig organisation samt yrkeskarriär. Ur tabellen kan det 

tyckas framgå att stabschefen, controller 1 och 2 och klinikekonom tycks grunda sitt val av 

karriär med hänseende till att de finner sektorn spännande eller intressant. Å andra sidan tycks 

det framgå relativt tydligt att sjuksköterska 1 och 2, undersköterska 1 och 2, läkare samt 

avdelningschef grundar sitt val i att de känner en motivation till att hjälpa andra då alla nämner 

det tydligt. Vidare kan det även antagas att sjuksköterskorna, undersköterskorna samt läkaren 

inte har valt organisationen utifrån finansiella incitament då de beskriver sin passion för andra 

människors välmående. Controller 1 beskriver dock att finansiella incitament har påverkan på 

resultatet men läkare/verksamhetsutvecklare beskriver att organisationen har haft liknande 

program utan någon genomslagskraft. Vidare beskriver läkaren hur lönesituationen ser ut för 

medarbetarna vilket även tycks vara indikation på att finansiella incitament inte är det primära 

utifrån de tillfrågade respondenterna. 

 

Undersköterska 1 uttrycker sig enligt:  

 
”Att möta människor och att hjälpa till så klart, hjälpa det är en härlig känsla att se 
liksom när någon blir frisk eller bättre det tycker jag är härligt.” 

 

Undersköterska 2 uttrycker sig enligt: 

 

”Här är du nära människor och du kan omhulda och ge stöd, du känner att du gör 
någonting för någon annan.” 

 

Läkare uttrycker sig enligt: 

 
”Bemanningsföretagen anställda tjänar mest sen kommunens och sen sjukhusets 
anställda.” 
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Ovan resultat ger antydan om att de som utför vård av patienter tycks ha ett starkt engagemang 

i att hjälpa andra. De antages således agera mer likt förvaltare då de inte verkar sträva efter egen 

nyttomaximering.  

 

5.1.5. Kontrakt och mål 
 
I nedan tabell (Se Tabell 5) beskrivs det hur ekonomer och chefer resonerar kring 

implementeringen av mål och dess syfte. I tabell 5 framförs det hur medarbetarna upplever sig 

påverkade av målen. Efter respektive tabell kommer svaren preciseras mer tydligt utefter deras 

position och titel i organisationen. 
 
Tabell 5 Kontrakt och mål 

Respondent  Kontrakt och mål 
Stabschef x Styra verksamheten 

x Fokus på hela organisationen  
 

x Högre måluppfyllelse 
Controller 1 x Styra verksamheten 

x Öka transparensen 
x Relevanta mål 
x Den som faktiskt agerar ska tänka på 

målen 
 

x Bättre vård 
x Resultatförbättring 

Controller 2 x Styra verksamheten 
x Samordna anställda  

 
x Bättre vård 

Klinikekonom x Styra verksamheten 
x Fokus på hela organisationen  

 
x Bättre vård 

Läkare/Verksamhetsutvecklare x Styra verksamheten 
x Fokus på hela organisationen  

 
x Bättre vård 
x Konkurrenskraftiga 
x God arbetsmiljö 

Avdelningschef x Styra verksamheten 
x Pratar om det på arbetsplatsträffar 
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x Bättre vård 

 
 

Ur tabellen ovan framgår det således att målen är till för att styra organisationen då alla 

benämner det samt att målen ska belysa alla perspektiv som finns inom organisationen då 

organisationen berör många parter allt från patienter till anställda till de ekonomiska 

restriktionerna. Styrningen grundas således i att det ska förbättra vården genom högre 

måluppfyllelse. Contoller 1 och avdelningschef belyser att det är de som utför vård som ska 

tänka på målen.  

 
 
Läkare/verksamhetsutvecklare uttrycker sig enligt: 

 

”Man måste på något sätt ha bättre kontroll och bättre uppföljning för att få bättre 
vetenskap om hur det ser ut. Tanken är att man vill prestera bättre, bättre kvalitet, 
tillgänglighet, patientsäkerhet samt nå de ekonomiska målen.” 

 

Avdelningschef beskriver problematiken med mål och att få ner det till medarbetarna som vårdar 

patienter och det kan vara svårt att implementera det. Avdelningschefen menar att mål som 

innefattar patient och personal är hyfsat klara medan de andra är lite mer svajiga och menar att 

dessa är mer tvingande. Avdelningschefen menar dock på att målen diskuteras på 

avdelningsnivå. 

 

Avdelningschef uttrycker sig enligt: 

 
”Meningen är att vi ska prata om det på varje arbetsplatsträff… vi ska försöka prata 
om målen hela tiden men med visa blir det mer än med andra. Det känns som en sak 
uppifrån och i en stressig vardag med att ta hand om svårt sjuka patienter är det inte 
alltid lätt att fånga personalen i att nu ska vi ha mål.” 

 

 

I nedan tabell (Se Tabell 6) beskrivs det hur medarbetarna uppfattar målens påverkan. 
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Tabell 6 Målens påverkan 

Respondenter Målens påverkan 
Läkare/Verksamhetsutvecklare x Målen är inte i fokus i det dagliga 

arbetet (som läkare) 
Sjuksköterska 1 x Målen är inte i fokus i det dagliga 

arbetet 
x Väldigt lite kännedom om 

målen/perspektiven 
Sjuksköterska 2 x Flesta mål är självklara 

x Vet målen/perspektiven 
Undersköterska 1 x Målen är inte i fokus i det dagliga 

arbetet 
x Lite kännedom om 

målen/perspektiven 
Undersköterska 2 x Målen inte i fokus i det dagliga 

arbetet 
x Lite kännedom om 

målen/perspektiven 
 

Utifrån ovan tabell påvisas således att sjuksköterskor, undersköterskor och läkaren har relativt 

samstämmig mening i hur de förhåller sig till målen. Tre av fem respondenter har liten 

kännedom om målen utifrån ovan tabell. Majoriteten är dock samstämmig i att målen inte har 

fokus i det dagliga arbetet.  

 

Läkare uttrycker sig enligt: 

 

”När man sitter i denna roll (ekonom) känner man till alla mål och är delaktig i 
organisationen. Men när man jobbar som klinker rent kliniskt då är det så att 
patienten framför dig tar allt fokus.” 

 

Sjuksköterska 1 uttrycker sig enligt:  

 
”Jag vet inte riktigt vad de är, alla som jobbar på denna avdelning tär ju på sig 
själva för patientens skull, så är det.” 

 

Undersköterska 2 uttrycker sig enligt:  

 
”När jag kommer till mitt arbete är jag helt fokuserad på patienterna på vad de 
behöver så de målen som finns i styrdokumenten finns på något sätt i periferin men 
det är inte det jag tänker på när jag jobbar.” 
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Ovanstående resultat ger antydan om att respondenterna inte har så stor kännedom om målen. 

Deras tillsynes låga kännedom kan kanske förklaras genom att de enbart har fokus på patienten 

och har således inte tid att tänka på annat. Citaten ovan illustrerar deras patientfokus. 

 

5.2. Sammanfattning och koppling till enkät 
Intervjuerna är som nämnts tidigare inte gjorda utifrån uppsatsens syfte dock hade tidigare 

studier liknande ändamål. Respondenternas resonemang utifrån intervjuerna ger indikation på 

hur det kan vara. Resultatet indikerar på att det tycks föreligga olika uppfattningar vad som är 

viktigt hos de olika yrkesgrupperna gällande mål och perspektiv. Vidare framkom det att syftet 

med mål kanske inte har den inverkan som de högre upp i hierarkin antager. Intervjuerna ovan 

ger som sagt indikation på att det föreligger skilda preferenser i organisationen samt deras 

motivation tycks inte vara baserad på finansiella incitament. Intervjuerna gav även antydan om 

att målen kanske inte har så stor inverkan. På grund av det begränsade antalet respondenter vid 

intervjuer så kompletteras studien med en enkät för att få en bredare inblick i ovan nämnda 

områden. Enkäten har som syfte att undersöka hur läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
uppfattar sin organisation och arbetsplats om det råder samstämmighet samt vad som motiverar 

dem och hur de ser på mål och sitt arbete.  
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5.3. Resultat enkät  
 

5.3.1. Inledning till statistiska tester 
 
5.3.1.1. Beskrivande  
 
I nedan tabell beskrivs granskning av data genom beskrivande statistik för att undersöka att de 

använda variablernas värde är rimliga (Pallant, 2010).  
 

Tabell 7 Beskrivande statistik 

Grupper Antal Procentantal 
Kvinna 496 74% 
Man 496 26% 
Totalt  100% 
   

Läkare 496 19% 
Sjuksköterska 496 50% 
Undersköterska 496 31% 
Totalt  100% 
   
   

Professionella 496 69% 
Övriga 496 31% 
Totalt  100% 

 
Tabell 7 visar beskrivande statistik över kön och yrkestitel. Resultatet visar att 69 procent av 

respondenterna är professionella med en fördelning att 50 procent av de totala är sjuksköterskor 

och 19 procent av de totala respondenterna är läkare. Resterade 31 procent tillhör kategorin 

undersköterska. 

 

I kommande avsnitt prövas studiens trovärdighet genom att tillämpa Cronbach´s alpha och 

faktoranalys. 
 
5.3.1.2. Cronbach´s alpha 
 
Pallant (2010) beskriver betydelsen av att hitta skalor som är trovärdiga och det finns flera olika 

aspekter av trovärdighet. En viktig aspekt är skalans interna långvarighet och Cronbach’s alpha 

är den vanligaste indikatorn på det. Pallant (2010) framför att ett Conbach’s alpha över 0,7 är 

acceptabelt men ett alfaväde över 0,8 är att föredra. Indikatorn är dock känslig för antalet 

variabler som används vid beräkningen. Pallant (2010) beskriver vidare att om variablerna är 
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färre än tio kan det vara svårt att få ett bra alfavärde.  Resultatet visar på ett totalt Cronbach 

alpha på 0,870 vid undersökning av den första propositionen, vilket innebär att frågorna 

”hänger samman”. Antalet variabler är dock färre än tio och Pallant (2010) menar att det då kan 

vara bättre att undersöka medelvärdet i korrelationen. Undersökningen visar på ett medelvärde 

på 0,447 med ett intervall från 0,096 till 0,794. Intervallet visar att relationen mellan variablerna 

inte är så stark. Det höga intervallet kan bero på frågorna ”Ekonomi i balans” och ”Patienter får 

god vård” då de visar låg justerad korrelation (Se Bilaga 7).  

 

I korrelationsmatrisen (Se Bilaga 3) går det att utläsa att samtliga variabler mäter samma 

underliggande karaktär då Pallant (2010) beskriver att värdena borde vara positiva, vilket går 

att utläsa i matrisen. Resultatet om positiva variabler stärktes även vid granskning av justerad 

korrelation (Se Bilaga 7) då samtliga visar positiva korrelationer. Då resultatet gav ett relativt 

högt totalt Cronbach’s alpha kan justerad korrelation indikera till vilken grad varje fråga 

korrelerar med det totala svaret (Se Bilaga 7) (Pallant, 2010). Tal lägre än 0,3 indikerar på att 

frågan mäter något annat än vad övriga frågor mäter. I bilaga 7 påvisas att enkom fråga 

”Patienter får god vård” mäter något annat än de övriga frågorna. Då det totala alfavärdet är 

över 0,7 behövs inte denna fråga tages bort. Vidare framgår det dock att frågorna ”Ekonomi i 

balans” och ”Patienter får god vård” har alfavärde knappt över det totala. Enligt Pallant (2010) 

beskrivning ska värden vara mindre än det totala värdet. Dock används validerade skalor i 

studien vilket medför att det inte är ett måste (Pallant, 2010).  

 

Resultatet från undersökningens variabler i incitament visar på ett totalt Cronbach’s alpha på 

0,913, vilket är över den acceptabla gränsen på 0,7. Variablerna har ett medelvärde på 0,443 

med ett intervall från 0,2 till 0,7 vilket enligt Pallant (2010) indikerar på att det finns en relation. 

Resultat från korrelationsmatrisen (Se Bilaga 4) visar att samtliga variabler har en positiv 

korrelation med varandra. Resultatet om positiva variabler stärks vid granskning av justerad 

korrelation som samtliga visar positiva korrelationer och dessutom är högre än 0,3 (Se Bilaga 

8). Resultatet indikerar på att varje fråga korrelerar med det totala svaret och att samtliga 

variabler mäter samma som skalan i helhet. Vidare framgår det även att inga av de specifika 

Cronbach’s alpha överstiger det totala, vilket är i enighet med Pallant (2010) beskrivning.  

 

Resultatet från undersökningen i incitamentssystemets utformning i målen visar även att 

variablerna vilka inkluderades i resulterade har ett totalt Cronbach’s alpha på 0,738, vilket är 

över Pallants (2010) kritiska gräns på 0,7. Resultatet från korrelationsmatrisen (Se Bilaga 5) 
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visar på att samtliga av variablerna är positiva vilket innebär att variablerna mäter samma 

underliggande karaktär (Pallant, 2010). Resultatet om positiva variabler stärks även vid 

granskning av justerad korrelation då samtliga visar positiva korrelationer samt majoritet är 

över 0,3 (Se Bilaga 9).  

 

Resultatet från incitamentsystemets utformning inom kontrakt gav ett totalt Cronbach´s alpha 

på 0,525, vilket är, enligt Pallant (2010), under den acceptabla gränsen på 0,7. Resultatet från 

korrelationsmatris (Se Bilaga 6) visar på att få värden överstiger 0,3 och att det dessutom finns 

negativa korrelationer mellan variablerna. Situationen innebär att variablerna mäter något annat 

än skalan i sig. Dock överstiger inte någon av de specifika Cronbach’s alpha det totala värdet 

på 0,525, vilket innebär att ingen variabel behövs tages bort (Se Bilaga 10). 

Korrelationsmatrisen visar även att enbart tre värden överstiger 0,3 vilket enligt Pallant (2010) 

medför att en faktoranalys inte är tillämpbart således görs ej det testet utan alfavärdet får anses 

tillräckligt trovärdigt då beprövade frågor har använts. 

 
5.3.1.3. Faktoranalys 
 
Faktoranalys innebär att forskaren har en stor mängd data och försöker finna ett sätt att minska 

eller summera variablerna till en mindre datamängd eller komponent (Pallant, 2010). Genom 

faktoranalys försöker forskaren undersöka samband mellan olika variabler och eventuellt 

urskilja de bakomliggande faktorerna. Modellen gör det genom att granska korrelationen 

mellan variablerna. Pallant (2010) skiljer på två typer av faktoranalys. Utforskande 

faktoranalysen är den som tillämpas i uppsatsen. Den utforskande faktoranalysen används i ett 

tidigt skede i forskningen för att samla information om korrelationen mellan variablerna. För 

att en faktoranalys ska vara användbart ska tre kriterier vara uppfyllda. För det fösta ska 

korrelationsmatrisen visa en korrelation över 0,3 för ett antal av variablerna. För det andra ska 

Barlett’s test vara signifikant på 5 procent nivån. För det tredje ska Kaiser-Meyer-Olkin värdet 

överstiga 0,6.  

 

Faktoranalysen för preferenser visar att Bartlett’s test är signifikant på 5 procent nivån och 

Kaiser-Meyer-Olkin uppgår till 0,808, vilket är över gränsen på 0,6. Resultatet visar att två 

komponenter har skapats där flertalet av variablerna laddar varandra (Se Bilaga 11). Pallant 

(2010) beskriver att det är ett vanligt förekommande fenomen i undersökningar och att det kan 

leda till snedvridningar. Två komponenter förklarar knappt 69 procent av variansen, vilket är 

enligt Pallant (2010) är över den rekommenderade gränsen på 60 procent. Korrelationen mellan 
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de två komponenterna är däremot låg, -0,706 vilket innebär att styrkan i relationen är låg. Bilaga 

11 visar laddningsfaktorerna, det vill säga, till vilken grad olika faktorer laddar på andra 

faktorer (Pallant, 2010). Tabellen visar på att flertalet av variablerna laddar med både 

komponent 1 och 2. Samtliga variabler utom ”Att patienter få god vård är viktigt för mig” har 

en laddning på över 0,4 med komponent 1.  

 

Faktoranalysen för incitament visar på att Bartlett’s test är signifikant på 5 procent nivån och 

Kaiser-Meyer-Olkin uppgår till 0,912, vilket är över den acceptabla gränsen. Faktoranalysen 

identifierar tre variabler (Se Bilaga 12). De tre komponenterna har en förklaringsgrad på 64,8 

procent vilket är enligt Pallant (2010) över den rekommenderade gränsen. Bilaga 12 visar 

variablerna som överstiger en laddning på 0,4 eller understiger laddning på -0,4 på respektive 

komponent. En tolkning torde kunna vara att under komponent 2 finns samtliga av de finansiella 

incitamenten nämligen lön, bonus och prestationsbaserad ersättning.  

 

Faktoranalysen i incitamentssystemets utformning i mål identifierade en komponent där tre av 

variablerna har en positiv laddning till den enda komponenten och förklarar 57 procent vilket 

är precis under den rekommenderade gränsen (Se Bilaga 13) (Pallant, 200). Resultatet visar 

dock på ett signifikant Bartlett’s test på 5 procent nivån och att Kaiser-Meyer-Olkin uppgår till 

0,663, vilket är över den acceptabla gränsen på 0,6 för faktoranalys. De tre variablernas 

samband kan åskådliggöras genom att de handlar om uppfattningen av mål utifrån olika 

dimensioner medan den sista variabeln är hur de uppfattar arbetet.  

 

I kommande avsnitt prövas propositionerna utifrån olika antaganden det vill säga skilda 

preferenser, anställdas incitament och incitamentsystemets utformning. 

 

5.3.2. Skilda preferenser  
 
Första propositionen undersöker hur yrkesgrupperna uppfattar att deras preferenser är i 

samstämmighet med organisationen. Första propositionen lyder enligt: 

 

P1: Det föreligger skilda preferenser emellan parterna och till organisationen. 

 

Utifrån proposition 1 valdes därmed att dela in yrkesgrupperna utefter deras titel. Utifrån 

indelningen i tre grupper kan det åskådliggöras om det finns en signifikant skillnad mellan 
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gruppernas uppfattning om frågorna vilka belyser om de finner att deras preferenser i mål är 

överensstämmande med organisationen (Pallant, 2010).  

 

Multivariattest (MANOVA) tillämpas med hänseende till att konkretisera var yrkesgrupperna 

skiljer sig åt genom att testa alla beroendevariabler inom preferenser på respektive yrkesgrupp. 

Enligt Pallant (2010) finns det en risk med denna typ av testning då det kan leda till 

snedvridningar. För att kontrollera snedvridningarna används Bonferroni justeringen. 
 

Tabell 8 MANOVA proposition 1 

Grupper Antal Medelvärde Sd Wilk´s Lambda Bonferroni  
Läkare 91 4,73 1,53 

0,002 0,00625 Sjuksköterska 235 4,82 1,68 
Undersköterska 144 5,31 1,64 

 

Utifrån MANOVA framkommer det om det föreligger statistik signifikant skillnad mellan 

yrkeskategorierna i deras bedömning av beroendevariablerna (Se Tabell 8). Det vanligaste 

testet för signifikans är Wilki´s Lambda vilket kommer tillämpas för utvärdering. Utifrån Wilk´s 

Lambda framkommer det att finns statistiskt signifikanta skillnader då p-värdet är under 0.05. 

P-värden under 0.05 indikerar således på att det finns skillnader mellan grupperna beträffande 

deras totala syn på överenstämmelse med organisationen (Pallant, 2010). Skillnaden i synen 

framkommer även ur medelvärdena då det går att åskådliggöra att den grupp som kan anses 

minst professionell har högst samstämmighet med organisationen (Se Tabell 8). Ur tabell 8 går 

det även att utläsa att standardavvikelsen är hög vilket medför att medelvärdet kan variera 

relativt kraftigt. Vid testning av enskilda variabler framkommer medelvärdena för respektive 

titel och fråga. Medelvärdena illustrerar att det råder en ganska god samstämmighet med 

organisationens preferenser (se Tabell 9).  Det finns dock en del outliers i tre av frågorna 

nämligen ”Mina mål är samstämmiga med avdelningens mål”, ”Mina värderingar är 

samstämmiga med avdelningens värderingar” och att ”Patienter får god vård är viktigt för mig”. 

Avvikande personer är placerade i den lägre halvan av den 7-gradiga skalan.  

 

Utifrån att resultatet blev signifikant så tillämpas Bonferroni justeringen för att åskådliggöra 

vilken beroendevariabel som är signifikant. Utifrån justeringen är enbart ”Ekonomi i balans” 

signifikant (Se Tabell 9) då alfa nu är 0.00625. Utifrån medelvärdena (Se Tabell 9) kan det 

tyckas gå att utläsa att skillnaderna är måttliga mellan läkare, sjuksköterska och undersköterska.  
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Tabell 9 Beroendevariabler i preferenser 

Frågor Medel 
läkare 

Medel 
sjuksköterska 

Medel 
undersköterska 

P-
värde 

Partial Eta 
Squared  

Organisationens 
mål 4,596 4,589 4,941 0,035 0,014 

Organisationens 
värderingar 4,702 4,781 4,974 0,326 0,005 

Avdelningens mål 5,404 5,109 5,320 0,100 0,010 
Avdelningens 
värderingar 5,500 5,286 5,293 0,451 0,003 

Stark tillhörighet 4,564 4,336 4,836 0,027 0,015 
Uppskattning 4,021 3,871 4,218 0,261 0,006 
Ekonomi i balans 4,688 4,849 5,309 0,006 0,021 
Patienter får god 
vård 6,766 6,835 6,040 0,728 0,001 

      
 

Vid tillämpande av tre grupper beskriver Pallant (2010) att en uppföljning bör göras på den 

signifikanta beroendevariabeln, i studiens fall ”Ekonomi i balans” (Se Tabell 9). I tabellen ovan 

tycks det synliggörs att undersköterskor tycker ekonomin är viktigare än vad läkare och 

sjuksköterskor verkar anse då deras medelvärde är högre är övriga grupper. Resultatet är vidare 

signifikant då p-värdet är 0,006. Således tillämpas one-way anova (ANOVA) som uppföljning 

för att se var den statistiska skillnaden ligger.  

 
Tabell 10 Signifikant skillnad mellan yrkesgrupper i ”ekonomi i balans” 

Titel (1) (2) Skillnad i medelvärde 
(1-2) P-värde Partial Eta 

Squared 
Läkare Sjuksköterska -0,161 0,698 

0,02 

 Undersköterska -0,621* 0,012 
Sjuksköterska Läkare 0,161 0,698 

 Undersköterska -0,460* 0,019 
Undersköterska Läkare 0,621* 0,012 
  Sjuksköterska  0,460* 0,019 
* Signifikant på 5 % nivå    

 

Vidare framkommer det att skillnaden är signifikant genom jämförande av grupper då det 

framgår att undersköterskorna skiljer sig från resterande med p-värde på 0,012 och 0,019 (Se 

Tabell 10). Vid tillämpning av justerat alfa (0,00625) är dock ingen av variablerna signifikanta 

(Se Tabell 10). Skillnaderna är även tillsynes måttliga utifrån medelvärdet mellan grupperna 
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(Se Tabell 9). Vid stora urval kan små skillnader bli statistiskt signifikant även om skillnaden 

mellan grupperna inte har betydande praktisk påverkan vilket är i samstämmighet med den lilla 

effekten storleken har (Se Tabell 10) (Pallant, 2010).  

 

5.3.3. Anställdas incitament 
 
För andra propositionen åskådliggörs enbart om yrkesgrupperna tycks motiveras av finansiella 

incitament genom att belysa deras medelvärde och hur det avviker (Se Tabell 11).  Proposition 

två lyder enligt: 

 

P2: De berörda yrkesgrupperna motiveras av finansiella incitament. 
 

Tabell 11 Anställdas incitament 

Grupper Antal 
Medelvärde  
finansiella 

Medelvärde  
icke-finansiella 

Sd  
finansiella 

Sd  
icke-finansiella 

Läkare 86 4,03 4,96 1,25 0,69 
Sjuksköterska 229 4,68 5,19 1,50 0,85 
Undersköterska 114 4,61 5,23 1,92 0,92 

 

Medelvärdet beskriver hur yrkesgrupperna har poängsatt finansiella incitament respektive icke-

finansiella incitament och standardavvikelsen (Sd) beskriver hur åsikterna avviker inom 

respektive grupp (Se Tabell 11). Ur ovan tabell går det att åskådliggöra att individernas åsikter 

inom respektive grupp avviker mer vid finansiella incitament än icke-finansiella incitament. 

Situationen tycks således innebära att vissa motiveras av finansiella incitament mer än andra. 

Ur tabellen ovan tycks det även framkomma att icke-finansiella incitament motiverar mer än 

finansiella då medelvärdet är högre dock har icke-finansiella incitament outliers det vill säga 

det finns dem som inte alls håller med jämförelsevis med det stora hela. 

 

Utifrån proposition 2 framkommer enbart finansiella incitaments medelvärde. Det framgår inte 

om det finns någon signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna det vill säga om någon motiveras 

mer än andra som statistiskt kan säkerställas. I den tredje propositionen prövas således 

ovanstående resonemang, propositionen tre lyder enligt: 

 

P3: Graden av professionalism påverkar den finansiella motivationen. 
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För prövning av proposition tre används även MANOVA vilken sedan kompletteras med 

ANOVA utifrån förutsättningarna vilka beskrevs under proposition 1. Det vill säga att enbart 

signifikant beroendevariabel kommer testas i ANOVA. ANOVA används som en uppföljning 

när det föreligger mer än två grupper (Pallant, 2010).   

 
Tabell 12 MANOVA proposition 3 

Grupper Antal Wilk´s Lambda Bonferroni  
Läkare 86 

0,018 0,025 Sjuksköterska 229 
Undersköterska 114 

 

MANOVA visar att det föreligger statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna då p-värdet 

är 0,018 utifrån Wilks´Lambda (Se Tabell 12). Ett Bonferroni på 0,025 medför att finansiella 

incitament enbart har statistisk signifikant skillnad mellan grupperna (Se Tabell 13). 

 
Tabell 13 Beroendevariabler i incitament 

Incitament P-värde Partial Eta Squared 
Finansiella 0,004 0,025 
Icke-finansiella 0,045 0,014 

 

Kolumnen för Partial Eta squared påvisar även att storlekens påverkan är liten (Se Tabell 13). 

Utifrån medelvärdena går det vidare att utläsa att skillnaderna inte är så stora i finansiella 

incitaments medelvärde (Se Tabell 11).  

 

Utifrån ovan görs således en uppföljning genom ANOVA på beroendevariabeln det vill säga 

finansiella incitament då denna är signifikant utifrån ovanstående analys. P-värdet i nedan tabell 

visar således på att det föreligger signifikanta skillnader mellan grupperna i motivationen kring 

finansiella incitament men inte vilken grupp som särskiljer sig från resterande (Se Tabell 14).  
 

Tabell 14 Finansiella incitament 

Finansiella  Antal Medelvärde Sd Konfidensintervall P-värde 
Läkare 90 3,40 1,27 3,73-4,26 

0,004 Sjuksköterska 241 4,64 1,51 4,45-4,83 
Undersköterska 142 4,56 1,88 4,25-4,87 
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För att belysa vilken grupp som särskiljer sig jämförs grupperna med varandra och ur tabellen 

nedan (Se Tabell 15) framgår resultatet. 

 
Tabell 15 Signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i finansiella incitament 

Titel (1) (2) Skillnad i medelvärde 
(1-2) P-värde Partial Eta 

Squared 
Läkare Sjuksköterska -0,647* 0,003 

0,025 

 Undersköterska -0,565* 0,023 
Sjuksköterska Läkare 0,647* 0,003 
 Undersköterska 0,082 0,877 
Undersköterska Läkare 0,565* 0,023 
  Sjuksköterska  -0,082 0,877 
* Signifikant på 5 % nivå    

 

Ur resultatet går det sålunda att se att det är läkarna som särskiljer sig från resterande två 

grupper utifrån signifikansnivå på 5 procent men även utifrån det justerade alfavärdet 0,025 då 

de är mindre positiva till finansiella incitament (Se Tabell 15).  Det här testet medförde 

signifikant skillnad men den faktiska skillnaden mellan medelvärdena är måttlig till mer 

betydande men kan dock enligt Pallant (2010) kopplas samman med den lilla effekten storleken 

har (Se tabell 14 & 15). Hänsyn bör således tages till att med ett stort urval kan mindre 

skillnader bli statistiskt signifikant (Pallant, 2010).   

 

5.3.4. Incitamentsystemets utformning 
 

Utifrån proposition 4 tillämpas likaså MANOVA vilket följs upp av ANOVA enligt Pallant 

(2010) beskrivning. Proposition fyra lyder enligt: 

 

P4: För att finansiellt incitamentsystem ska få tänkt effekt ska kontraktet vara tydligt 

för yrkesgrupperna. 

 

 
Tabell 16 MANOVA proposition 4 

Grupper Antal Medelvärde Sd 
Wilk´s 

Lambda Bonferroni 
Läkare 90 5,39 1,58   
Sjuksköterska 235 4,98 1,80 0 0 
Undersköterska 131 5,16 1,82   
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MANOVA beskriver att det föreligger statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna då p-

värdet är 0,0 utifrån Wilks´Lambda (Se Tabell 16). Ett Bonferroni på 0,0 medför att det enbart 

föreligger en statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i frågorna ”Jag känner mig säker 

i hur min arbetsprestation utvärderas”, ”Mitt arbete består av lätta uppgifter” och ”Jag vet när 

jag har gjort ett bra arbete” (Se Tabell 17). Ur ovan resultat indikeras att medelvärdena befinner 

sig på den ”högre delen” av skalan det vill säga delar i kontraktet kan tyckas vara tydliga. 

Utifrån standardavvikelserna framkommer det dock att medelvärdena varierar ganska mycket 

(Se Tabell 16). Det förekommer även en del outliers i hälften av frågorna det vill säga ” Mitt 

arbete består av lätta uppgifter”, ”Mitt arbete består av många olika uppgifter”, ”Jag vet när jag 

har gjort ett bra arbete” och Arbetsuppgifterna jag har görs ofta i samarbete med andra”. I nedan 

tabell (se Tabell 17) framkommer det tydligare hur respektive yrkeskategori anser om 

kontraktet vilket anses mer trovärdigt. Frågorna som har ett plustecken bör ha höga 

medelvärden för att kontraktet ska vara tydligt. Frågorna med minustecken bör ha låga 

medelvärde för att kontraktet ska vara tydligt. Nedan tabell visar på otydlighet i kontraktet då 

antagande om höga och låga medelvärdes uppfyllande kan ifrågasättas.   

 
Tabell 17 Beroendevariabler i incitamentsystemet utformning/kontrakt 

Frågor Medel 
läkare 

Medel 
sjuksköterska 

Medel 
undersköterska 

P-
värde 

Partial Eta 
Squared 

Samma arbete varje 
dag + 3,710 3,574 4,145 0,005 0,023 

Olika direktiv - 3,926 3,931 4,070 0,480 0,003 
Arbetsprestationens 
utvärdering + 3,745 3,963 4,727 0 0,049 

Lätta uppgifter + 2,280 2,269 3,135 0 0,068 
Många arbetsuppgifter 
- 6,323 6,446 6,108 0,17 0,008 

Vet när jag gjort ett bra 
arbete + 5,000 5,402 5,886 0 0,043 

Samarbete med andra - 5,628 5,462 5,553 0,455 0,003 
Arbete utan tillräckligt 
med resurser - 5,376 4,980 5,128 0,167 0,008 

 

Utifrån ovan resultat görs en uppföljning genom ANOVA på beroendevariablerna det vill säga 

”Jag känner mig säker i hur min arbetsprestation utvärderas”, ”Mitt arbete består av lätta 

uppgifter” och ”Jag vet när jag har gjort ett bra arbete” då dessa är signifikanta utifrån ovan 

analys. P-värdena visar att det föreligger signifikanta skillnader mellan grupperna inom 

respektive fråga (Se Tabell 17). Utifrån ovan tabell (Se Tabell 17) beskrivs det att det råder 



 55 

signifikanta skillnader mellan grupperna inom respektive fråga. För att belysa vilken grupp som 

särskiljer sig jämförs grupperna med varandra och ur tabellen nedan framgår resultatet (Se 

Tabell 18). 
 

Tabell 18 Signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i incitamentsystemets utformning/kontrakt 

  
Titel (1) (2) 

Skillnad i 
medelvärde  P-

värde 
Partial 

Eta 
Squared (1-2) 

Arbetsprestationens 
 utvärdering 

Läkare Sjuksköterska -0,219 0,548  
 Undersköterska -0,982* 0  
Sjuksköterska Läkare 0,129 0,548 

0,049 
 Undersköterska -0,763* 0 
Undersköterska Läkare 0,982* 0  
  Sjuksköterska 0,763* 0   

Lätta  
arbetsuppgifter 

Läkare Sjuksköterska 0,01 0,998  
 Undersköterska -0,856* 0  
Sjuksköterska Läkare -0,01 0,998 

0,068 
 Undersköterska -0,866* 0 
Undersköterska Läkare 0,856* 0  
  Sjuksköterska 0,866* 0   

Vet när jag gjort ett  
bra arbete 

Läkare Sjuksköterska -0,402 0,058  
 Undersköterska -0,886* 0  
Sjuksköterska Läkare 0,402 0,058 

0,043 
 Undersköterska -0,483* 0,004 
Undersköterska Läkare 0,886* 0  
  Sjuksköterska 0,483* 0,004   

* Signifikant på 5 % nivå     
 

Ur resultatet går det sålunda att konkretisera att det är undersköterskorna vilka signifikant 

skiljer sig från resterande grupper utifrån signifikansnivå på 5 procent men även utifrån det 

justerade alfavärdet 0 i alla utom ett fall. Utifrån ovanstående tre antagande går att påvisa att de 

tycker kontraktet är tydligare (Se Tabell 18). Testet visar på signifikant skillnad och den 

faktiska skillnaden mellan medelvärdena är noterbar. (Se tabell 17 & 18). Hänsyn bör dock 

tages till att med ett stort urval kan mindre skillnader bli statistiskt signifikant (Pallant, 2010).   

 

Vid prövning av proposition 5 tillämpas även MANOVA och således ANOVA som 

uppföljning. Proposition fem lyder enligt: 
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P5: För att finansiellt incitamentsystem ska få tänkt effekt målen vara tydliga för 

yrkesgrupperna.  

 
Tabell 19 MANOVA proposition 5 

Grupper Antal Medelvärde Sd 
Wilk´s 

Lambda Bonferroni 
Läkare 92 4,63 1,10   
Sjuksköterska 247 4,60 1,28 0,037 0,0125 
Undersköterska 142 4,94 1,26   

 

Utifrån ovan tabell (Se Tabell 19) beskrivs det att det föreligger statistiskt signifikant skillnad 

mellan grupperna då p-värdet är 0,037 utifrån Wilks´Lambda. Ett Bonferroni på 0,0125 medför 

att det enbart föreligger statistisk signifikant skillnad mellan grupperna i ”Organisationen har 

klara definierade mål” och ”Det är lätt att förklara organisationens mål för utomstående” (Se 

Tabell 20). Utifrån ovan resultat framkommer även att de totala medelvärdena inte kan anses 

vara så höga utan mer neurala vilket kan indikera på att målens tydlighet kan ifrågasättas. 

Vidare i nedan tabell (se Tabell 20) framkommer det tydligare hur respektive yrkeskategori 

anser om målens tydlighet vilket kan anses mer trovärdigt. Frågorna som har ett plustecken bör 

ha höga medelvärden för att målen ska vara tydligt. Frågorna med minustecken bör ha låga 

medelvärde för att målen ska vara tydliga. Nedan tabell visar på otydlighet i målen då antagande 

om höga och låga medelvärdes uppfyllande kan ifrågasättas.   

 
Tabell 20 Beroendevariabler i incitamentsystemets utformning/mål 

Frågor Medel 
läkare 

Medel 
sjuksköterska 

Medel 
undersköterska 

P-
värde 

Partial Eta 
Squared 

Klara definierade mål+ 3,745 3,880 4,422 0,004 0,022 
Mitt arbete har klara 
mål+ 5,277 5,208 5,403 0,391 0,004 

Lätt att förklara 
organisationens mål+ 3,677 3,524 4,115 0,010 0,019 

Varje dag händer något 
nytt- 5,839 5,787 5,745 0,861 0,001 

 
 

Partial Eta squared påvisar även att storlekens påverkan är liten då det utifrån medelvärdena 

går att utläsa att skillnaderna är måttliga i uppfattningen om målens tydlighet (Se Tabell 20).  
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Utifrån ovan görs således en uppföljning genom ANOVA på beroendevariablerna det vill säga 

”Organisationen har klara definierade mål” och ”Det är lätt att förklara organisationens mål för 

utomstående” då dessa är signifikanta utifrån ovan analys samt utifrån de antagande Pallant 

(2010) gör, vilka beskrivits tidigare. P-värdena visar således på att det föreligger signifikanta 

skillnader mellan grupperna. För att belysa vilken grupp som särskiljer sig jämförs grupperna 

med varandra och ur tabellen nedan (Se Tabell 21) framgår resultatet. 

 
Tabell 21 Signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i incitamentsystemets utformning/mål 

  Titel (1) (2) 
Skillnad i 

medelvärde P-
värde 

Partial 
Eta 

Squared  (1-2) 

Klara definierade 
mål 

Läkare Sjuksköterska -0,135 0,817  
 Undersköterska -0,677* 0,016  
Sjuksköterska Läkare 0,135 0,817 0,022 
 Undersköterska -0,542* 0,014 
Undersköterska Läkare 0,677* 0,016  
 Sjuksköterska 0,542* 0,014  

Lätt att förklara 
organisationens 

mål 

Läkare Sjuksköterska 0,153 0,78  
 Undersköterska -0,438 0,184  
Sjuksköterska Läkare -0,153 0,78 0,019 
 Undersköterska -0,591* 0,007 
Undersköterska Läkare 0,437 0,184  
  Sjuksköterska 0,591* 0,007   

* Signifikant på 5 % nivå     

 
Ur resultatet går det sålunda att precisera att det är undersköterskorna som signifikant skiljer 

sig från resterande grupper utifrån signifikansnivå på 5 procent i ”Organisationen har klara 

definierade mål” samt statistisk signifikant skillnad i ”Det är lätt att förklara organisationens 

mål för utomstående” givet sjuksköterskor. Även utifrån justerat alfa 0,0125 är sistnämnda 

beroendevariablerna signifikant (Se Tabell 21). I det här testet påvisades således även 

signifikant skillnad då undersköterskorna tycker målen är tydligare. Den faktiska skillnaden 

mellan medelvärdena kan anses vara relativt måttliga vilket ändock kan kopplas samman med 

den lilla effekten storleken har (Se Tabell 21). Hänsyn bör således tages till urvalets storlek 

enligt Pallant (2010). 
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6. Analys 
 
 
I det här avsnittet kommer resultatet från intervjuerna och enkät analyseras. Analysen görs 

utifrån intervjumaterialet och statistiska tester för resonerande av propositioner med 

implikationer från tidigare forskning. 

 

 

6.1. Skilda preferenser 
Ur dokumentation framkom det att organisationen är stor vilket således medför att delegering 

av auktoritet sker i olika riktningar. Delegeringen kan åskådliggöras genom att respondenterna 

består av olika yrkeskategorier och har således blivit tilldelade olika uppgifter. Jensen och 

Meckling (1976) beskriver att delegeringen som förekommer kan definieras som en agent-

principal relation, vilket således kan återfinnas i Sjukhus X. Delegeringen vilken författarna 

beskriver kan skapa intressekonflikter. Agentteorin antager att det föreligger skilda preferenser 

i mål och arbete hos agenten och principalen då agenten inte kan antagas agera i enlighet med 

organisationen och principalen. Fenomenet föreligger med hänseende till att agenten antages 

vara självisk och agerar efter egen nyttomaximering (Eisenhardt, 1989). Sharpio (2005) antager 

även att organisationer med flera agenter och principaler kan leda till konflikt då det inte torde 

förekomma samstämmiga preferenser inom respektive kategori.  

 

Ur resultatet från intervjumaterialet tycks det indikera på att det råder en samstämmighet mellan 

de olika yrkesgrupperna det vill säga mellan agenterna (läkare, sjuksköterskor, undersköterska 

och avdelningschef) och sedermera hos principalerna (stabschef och ekonomer). Preferenserna 

tycks dock skilja sig mellan agenten och principalen vilket således kan leda till konflikt och 

opportunistiskt beteende vilket ligger i linje med tidigare forskning (Eisenhardt, 1989; Vishney 

& Shleifer, 1997). Utifrån intervjuerna framkom förhållandevis tydligt att det förelåg skilda 

preferenser vilket således torde innebära att det föreligger någon form separation mellan 

parterna.  Personer högre upp i hierarkin nämligen stabschefen och ekonomer verkar utifrån 

intervjuerna fokusera på samtliga perspektiv det vill säga hela verksamheten dock kan balansen 

mellan dem ifrågasättas utifrån respondenterna. Medarbetarna (läkare, sjuksköterska och 

undersköterska) å andra sidan var i konsensus att det var patienterna samt de anställda som 

borde vara i fokus således kan det antages att det inte föreligger en konflikt agenterna emellan. 

Det kan däremot förekomma konflikt mellan agenten och principalen. Likt tidigare forskning 



 59 

torde det gå att resonera att agentteorins grundantagande tycks vara påvisbart (Eisenhardt, 

1989). Föreliggande av skilda preferenser inom respektive kategori (medarbetare) verkar inte 

förekomma utifrån medarbetarna, vilket är i kontrats till Shapiro (2005) antagande att det 

föreligger motstridiga mål mellan agenterna. Ur intervjuerna framkom det ändock att målens 

syfte är att vården ska bli bättre vilket är i samstämmighet med medarbetarna då de har fokus 

på patientens välmående. Utifrån ovan resonemang torde det kunna antagas att det finns någon 

form av överenstämmelse mellan parterna i organisationen vilket motsätter agentteorin och dess 

antagande att individer nyttomaximerar sin egen nytta (Eisenhardt, 1989; O´Flynn, 2007). Ur 

intervjuerna kan det även resoneras att medarbetarna inte uppfattar att deras preferenser är i 

samstämmighet med organisationen genom att de verkar tycka att deras behov att tillgodose 

patienten inte uppfylls. De känner att de inte får tillräckligt med resurser samt att de jobbar i ett 

vakuum. Vakuumet de tillsynes verkar arbeta inom bör kunna innebära att de agera 

opportunistisk då det är svårt för principalerna att ha insyn i deras arbete på grund av 

informationsasymmetrin enligt Young, Beckman och Baker (2012). Det opportunistiska 

beteendet som antages föreligga borde kunna ifrågasättas då medarbetarna grundar sitt 

fokusområde på patienterna, vilket torde ligga i organisationens intresse, med tanke på det är 

ett sjukhus. 

 

Resultatet från enkäten påvisar å andra sidan att de med hög grad av professionalism är mindre 

överensstämmande med organisation/principal preferenser än de med lägre grad. De olika 

agenternas samstämmighet med organisationen kan enligt Sharpio (2005) och Bouillon m.fl., 

(2006) beskrivas genom att det inte går att antaga att samtliga agenter delar samma preferenser. 

Utifrån indelningen av professionella torde det kunna resoneras att professionen har en 

innebörd då Wallance (1995) beskriver att professionella i byråkratiska organisationer kan 

medföra konflikter då deras preferenser antages skilda. Ur första propositionens resultat 

framkom det att det förelåg signifikant skillnad mellan grupperna. Läkarna var minst 

överensstämmande med organisationen i sina preferenser och undersköterskor hade den högsta 

samstämmigheten. Den faktorn med signifikant skillnad i medelvärdena var ”Ekonomi i 

balans”. Vidare är det undersköterskorna som tycker denna är viktigare än övriga yrkesgrupper. 

Alvehus (2013) menar på att professionella kan anse ekonomisk uppföljning vara 

underminerade för deras handlingsfrihet och kan sålunda resoneras vara anledningen till 

skillnaderna. Utifrån ovan resultat kan det även resoneras kring om de anställd agerar som 

agenter eller förvaltare. Medelvärdena är på den ”högre delen” av skalan vilket medför att 

respondenterna kan antagas agera mer likt förvaltare, det vill säga att de känner en 
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överenstämmelse med organisationen i det stora hela. Vidare indikeras respondenterna vara 

mer likt förvaltare med argument att de inte kan antagas vara egocentriska då de ger indikation 

på att förhålla sig till organisationens mål. Samstämmigheten kan bero på det Van Slyke (2006) 

beskriver att individer inom sjukvård ofta offrar sin egen nyttomaximering för organisationen.   

 

6.2. Anställdas incitament 
Ur intervjuresultatet torde det kunna resoneras att sjuksköterskor, undersköterskor, läkaren och 

avdelningschefen har en samstämmig syn på vad som driver dem att arbeta inom en offentlig 

organisation och sjukvård. Det kan tyckas framgå tydligt från nämnda respondenter att de kan 

liknas mer likt förvaltare än agenter enligt Frey, Homberg och Osterloh (2013) med hänseende 

till att de har andras välmående i fokus. Utifrån respondenternas resonemang kan det således 

antages att den främsta motivationen inte är finansiella incitament på grund av deras uppfattade 

obefintliga ekonomiska resonemang samt att läkaren/verksamhetsutvecklare beskrev att 

organisationens löner till de anställda är betydligt lägre förhållandevis kommun och privata 

bemanningsföretag. Således kan det antagas att andra faktorer har mer betydande inverkan på 

varför de anställda jobbar där de gör och med det de gör.  Det torde således kunna resoneras att 

agentteorins antagande om att finansiella incitament enbart motiverar verkar kunna ifrågasättas 

utifrån respondenterna vilket ligger i linje med motståndarna för agentteorins antagande 

(Perrow, 1986; Van Slyke, 2006; Weibel, Rost & Osterloh, 2009). Vidare framkom det från två 

respondenter nämligen undersköterska 2 och avdelningschef att gemenskap är en viktig faktor 

vilket kan tolkas vara i linje med Van Puyvelde (2012) resonemang att individer föredra det 

kollektiva framför det individuella som ligger i linje med den icke-finansiella motivationen.  

Särskiljande resonemang kan tyckas förekomma från personer högre upp i hierarkin det vill 

säga ekonomerna samt stabschefen då de betonade andra faktorer än att hjälpa andra. De skilda 

resonemangen kan ha sin förklaring i att de inte besitter professionella värderingarna. Miner, 

Crane och Vandenberg (1994) beskriver att de professionellas motiv härstammar från normer 

och koder inom professionen där en stark framträdande faktor är att hjälpa andra.  Ovanstående 

resonemang visar således på att de anställda inte tycks vara själviska vilket är en förutsättning 

utifrån agentteorin samt antagandet om finansiella incitament torde kunna ifrågasättas. 

 

Resultatet från enkäten påvisar att det råder en skillnad mellan de tre yrkesgruppernas 

medelvärde vid en jämförelse av finansiella och icke-finansiella incitament. Resultatet 

indikerar på att de anställda i undersökningen motiveras till större grad av icke-finansiella 
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incitament än finansiella incitament. Resultatet ligger i linje med tidigare studier som studerat 

motivation och incitament inom offentliga organisationer (Cares m.fl., 2006; Van Slyke, 2006; 

Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Författarna menar att anställda motiveras till större grad av 

andra faktorer än finansiella incitament. Resultatet tycks även vara i linje med Frey, Homberg 

och Lindenberg (2001) samt Osterloh (2013) som menar på att inre motivation och andras 

välmående är i fokus utan förväntning av finansiell belöning.  Således kan inte agentteorins 

antagande säkerställas att de anställda agerar opportunistiskt och motiveras enbart av finansiella 

incitament. Resultatet visar dock på att finansiella incitament har inverkan vilket kan resoneras 

vara överens med Young, Beckman och Baker (2012) studie som menar på att professionella 

påverkas av finansiella incitament. Resultatet från uppsatsen visar att medelvärdet befinner sig 

på den ”övre halvan” av den 7-gradiga skalan. Ur andra propositionen torde det gå att resonera 

att de anställda motiveras av finansiella incitament men att det finns icke-finansiella incitament 

som motiverar mer då avvikelserna är större i finansiella incitament än de icke-finansiella 

incitamenten. Ovan resonemang antages ligga i linje med tidigare forskning vilken kritiserar 

agentteorins antagande då exempelvis Perrow (1986) beskriver att agentteorin är för snäv när 

den enkom fokuserar på makt och välstånd. Utifrån ovan tycks  Rynes, Gerhart och Parks (2005, 

s 572) resonemang kunna ifrågasättas att ”Money is the crucial incentive … no other incentive 

or motivational technique comes even close to money respect to its instrumental value.”  

 

Resultatet visar även att det finns statistisk signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna i hur de 

uppfattar att de motiveras av finansiella incitament. Ur tredje propositionen framkom det 

således att graden av professionalism påverkar respondenternas inställning till finansiella 

incitament då det framkom att läkare är den yrkesgrupp som motiveras minst av det. Som 

tidigare beskrivits har få studier gjort beträffande hur professionella uppfattar finansiella 

incitament. Young, Beckman och Bakers (2012) argumentation om att individer med hög grad 

av professionalism är goda kandidater för målrelaterad ersättning torde således kunna 

ifrågasättas då undersökningen visar på att de är minst driva av finansiella incitament givet 

sjuksköterska och undersköterska vilka har en lägre grad respektive ingen uttalad 

professionalism. Undersökningen kunde vidare inte påvisa någon statistisk signifikant skillnad 

mellan sjuksköterska och undersköterska i deras syn på finansiella incitament då de antages 

vara ganska samstämmiga utifrån resultatet. Avvikelsen mellan de uppsatsen och tidigare 

studies resultat kan återkopplas till Eijkenaar, m.fl., (2013) påstående om att tidigare forsknings 

resultat varken är geografiskt eller organisationsmässigt övertygande. Uppsatsen resultat kan 
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även kopplas till Schoens m.fl., (2009) påstående om att det finns betydande skillnader mellan 

offentligt anställdas syn på finansiella incitament.   

 

6.3. Incitamentsystemets utformning 
Ur intervjuresultatet framkom syftet med implementeringen av mål och dess påverkan. 

Anledningen till implementeringen är att styra verksamheten mot högre måluppfyllelse det vill 

säga med syfte att förbättra vården. Teorin menar dock på att olika antagande bör vara uppfyllda 

för att det ska påverka de anställda. Antagande som görs är att anställda presterar bäst när målen 

är svåra, klara och accepterade (Locke & Latham, 2002). Accepterande av mål kan tyckas vara 

svårt eller snarare en medvetenhet om målen antages vara problematiskt då avdelningschefen 

beskriver att det är svårt att föra ner det till de som tar hand om patientrelaterade arbetsuppgifter. 

Argumentet kan antages indikeras utifrån att avdelningschefen beskriver att det är svårt att 

fånga medarbetarna i mål då de verkar i en stressig vardag. Avdelningschefens resonemang kan 

likaså tyckas förstärkas av medarbetarens resonemang då de känner sig lite styrda av målen då 

dessa inte är i fokus vilket framkom ur att de har patienten i fokus samt deras kännedom om 

målen och dess utvärdering kan tyckas knapphändig. Bouillon m.fl., (2006) beskriver att 

agentteorin kan vara underminerande när de anställda ser sig som förvaltare vilket 

medarbetarna kan antages vara utifrån deras resonemang då de lägger all sin kraft på välmående 

hos någon annan. Vidare kan deras kännedom om målens utvärdering bidra med problematik 

då det inte tycks föreligga transparens i kontraktet (Collin & Smith, 2014).  

 

Utifrån det statistiska resultatet kan det tyckas framkomma att det föreligger komplikationer i 

kontraktet. Utifrån resultatet, vilket indikerade på att det föreligger statistisk signifikant skillnad 

mellan yrkesgrupperna, genomfördes en uppföljningen vilken indikerade på att tre frågor skilde 

sig statistiskt signifikant mellan grupperna. Undersköterskorna var de som skilde sig från 

resterande grupper då de verkar överensstämma mer i de tre signifikanta frågorna. Det vill säga 

”Jag känner mig säker i hur min arbetsprestation utvärderas”, ”Mitt arbete består av lätta 

uppgifter” och ”Jag vet när jag har gjort ett bra jobb”. Ovanstående frågor visar på att det 

föreligger problematik i kontraktet då osäkerhet kring dessa medför att det är svårt att tillämpa 

finansiella incitament enligt tidigare forskning. Framförallt tycks frågorna ”Jag känner mig 

säker i hur min arbetsprestation utvärderas” och ”Mitt arbete består av lätta uppgifter” ligga i 

linje med bristen på transparens då det inte verkar vara tydligt vad som belönas då denna 

förutsätts vara hög i ett kontrakt (Collin & Smith, 2014). Problematiken antydes även genom 

att samtliga yrkesgrupper har lågt medelvärde i sin uppfattning angående utvärdering. Utifrån 
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resultatet kan det även indikeras på att det föreligger osäkerhet vilket enligt Collin och Smith 

(2014) innebär att det är problematisk att avgöra vad som påverkar utfallet.  Det framkommer 

att respondenterna inte känner sig säkra hur de utvärderas vilket nämnts tidigare samt att deras 

arbete består av komplexa uppgifter vilket således enligt tidigare forskning medför att den 

linjära agent-principal relationen kan ifrågasättas (Burges & Ratto, 2003). 

 

Vidare framkom det att målens tydlighet kan ifrågasättas. Medelvärdena utifrån 

frågeställningen indikerar på att det kan tolkas som att det finns oklarheter och otydligheter i 

målens utformning. Resultatet kan leda till problematik då Bouillon m.fl., (2006) beskriver att 

utan medvetenhet om målen kan målöverenstämmelse bli oåtkomligt. Utifrån signifikansnivå 

på 5 procent visar undersökningen att det finns signifikanta skillnader mellan yrkesgrupperna i 

deras uppfattningar om organisationens mål. De två frågorna som statistiskt skiljer sig åt mellan 

yrkesgrupperna är ”Organisationen har klara definierade mål ” samt ”Det är lätt att förklara 

organisationens mål för utomstående”. Beskrivande statistik på de två ovanstående frågorna 

visar att respondenterna är neutrala i sitt svar vilket torde indikera på att uppfattningen om 

målen är vaga. Statistiska tester resulterar i att undersköterskorna statistiskt sett tycker att målen 

är mer tydliga än läkarna och sjuksköterskorna. Tidigare studier är inte eniga i forskningen om 

mål i offentlig organisation. Uppsatsens resultat torde ligger i linje med bland annat Murphy 

(1999), Van Puyvelde m.fl. (2012) Mansouri och Rowney (2013) som menar på att offentliga 

organisationen har otydliga mål då de är mer komplexa, vilket även framkom från intervjuerna, 

samt att offentliga organisationer saknar tillgångar som privata företag har, till exempel aktier 

som genererar avkastningsunderlag (Lee, Rainey & Chun, 2013). Vidare menar Lee, Rainey 

och Chung (2013) att offentliga organisationer har vaga mål, vilket kan återkopplas till det 

förhållandevis låga medelvärde som frågan ” Det är lätt att förklara organisationens mål för 

utomstående” har. Således kan inte Chun och Raineys (2005) påstående om att ”Everyone says 

that public agencies have greater goal ambiguity than business firms except the public 

managers who have responded to surveys” styrkas via uppsatsen.  
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7. Avslutande diskussion 
 
 
I det här avsnittet presenteras en kort summering av uppsatsens innehåll.  Vidare resoneras det 

kring uppsatsens frågeställning då diskussion kring uppsatsens slutsatser framförs. Kapitlet 

avslutas med etiska implikationer och samhällsbidrag samt fortsatt forskning.  

 

 

7.1. Summering  
Syftet med uppsatsen var att utgå från agent-principalperspektivet och dess antaganden som bör 

gälla för att finansiellt incitamentssystem ska få en effektivitetshöjande effekt och pröva dessa 

på ett svenskt offentligt sjukhus. Litteraturgenomgången gav indikation på att råder 

meningsskiljaktigheter i hur agentteorins och dess antagande med finansiella incitament kan 

tillämpas i offentliga organisationer då merparten av de tidigare vetenskapliga artiklarna endast 

berör privata organisationer (Pollitt, Van Theil och Homburg, 2007; Young, Beckman & Baker, 

2012; Frey, Homberg och Osterloh, 2013). De artiklar som berör antaganden i offentliga 

organisationer menar på att skillnaderna mellan privata och offentliga organisationer är så pass 

stora vilket innebär att teorier som används på den privata sektorn kan ifrågasättas vid 

användning på den offentliga sektorn. Vidare skapades propositioner utifrån redan befintlig 

teori och dess antaganden. Det framkom att agentteorin och dess antagande kan tyckas 

ifrågasättas utifrån resultatet från intervjun samt de statistiska analyserna då antaganden inte 

tycks gälla fullständigt på Sjukhus X. 

 

7.2. Diskussion 
Under senare år har finansiella incitamentsystem fått mer inflytande i den offentliga sektorn, 

genom reformen NPM med grund i agentteorins antagande. Finansiella incitament tillämpats 

med anledning av att nå effektivitetshöjande effekt dock är resultaten oense om det leder till 

bättre utfall då offentlig sektor skiljer sig från den privata. Det torde således vara intressant att 

analysera om finansiella incitament bidrar till ett mervärde utifrån ett agent-principalperspektiv 

då denna innefattar olika antagande. Första antagandet som tillämpades i uppsatsen var att det 

föreligger skilda preferenser i organisationen. Ur intervjumaterialet framkom det att fallet tycks 

vara så mellan agenten och principalen vilket är i enlighet med agentteorins antagande 

(Eisenhardt, 1989; Vishney & Shleifer, 1997; O´Flynn, 2007). Vidare framkom det att det 

förelåg konsensus inom grupperna vilket kan tyckas vara i kontrast till tidigare forskning vilken 
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beskriver att det inte går att antaga att parterna har samma preferenser vare sig det är inom 

gruppen eller till dess motpart (Shapiro, 2005; Bouillon, mfl., 2006).  Resultatet från de 

statistiska testerna visade å andra sidan att det föreligger skillnader agenterna emellan hur de 

uppfattar att deras preferenser samstämmer med organisationen. Deras samstämmighet till 

organisationen är dock tillsynes relativt hög vilket således kan indikera på att den konflikt 

agentteorin förespråkar ej verkar förekomma vilket argumenteras utifrån tidigare forskning 

(Davis, Schoorman & Donaldson, 1997a,b; Van Slyke, 2006; Kluvers & Tipett, 2011; Van 

Puyvelde m.fl.,2012). Således kan det utifrån agentteorins första antagande resoneras utifrån de 

statistiska testerna att konflikten till viss del kan ifrågasättas. Likaså påvisas det att det finns 

skillnader mellan yrkesgrupperna i deras överenstämmelse med organisationen vilket kan 

antydas bero på deras grad av professionalism och dess innebörd (Alvehus, 2013, Frey, 

Homberg & Osterloh, 2013).  

 

Utöver ovanstående antager agentteorin att agenten enkom motiveras av finansiella incitament. 

Utifrån resultatet från intervjun kan de anställda mer liknas vid förvaltare vilket således 

kontrasterar till agentteorin men är i enlighet med tidigare forskning och dess antagande om 

offentligt anställda (Frey, Homberg & Osterloh, 2013, Andersen & Serritzlew, 2012). 

Resultatet från enkät påvisade även att respondenterna framförallt läkarna motiveras i mindre 

grad av finansiella incitament förhållandevis till icke-finansiella incitament. Den tillsynes 

mindre drivkraft som finansiella incitament medför kan således antyda om att agentteorins 

antagande inte uppfylls i Sjukhus X. Utifrån implikationen att anställda främst inte motiveras 

av finansiella incitament torde kunna antyda att deras lämplighet kan ifrågasättas vilket har 

argumenterats utifrån tidigare forskning (Lindenberg, 2001; Weibel, Rost & Osterloh, 2009; 

Frey, Homberg & Osterloh, 2013). Följaktligen kanske inte relationen mellan agenten och 

principalens skapas genom finansiella incitament då de inte tycks bli så motiverade av det och 

således torde det inte ha inverkan på att justera deras risk gentemot deras principal vilket 

Eisenhardt (1989) beskriver att finansiella incitament medför. Utifrån agentteorins andra 

antagande kan det således resoneras utifrån de statistiska testerna att yrkesgrupperna motiveras 

av finansiella incitament men att de icke-finansiella incitamenten motiverar till större grad samt 

att det skiljer sig åt mellan yrkesgrupperna.  

 

Vidare antages incitamentssystemets utformning vara av betydelse för finansiella incitament 

lämplighet. Agentteorin antager att agent-principal relationen är linjär det vill säga linjär 

funktion mellan kompensation och prestation (Burges & Ratto, 2003). I studiens fall bör det 
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kunna ifrågasättas om det är så då arbetsuppgifter görs lag och då det föreligger 

mätningsvårigheter i vad som leder till god vård med tanke på organisationen många mål. 

Tidigare forskning argumentera att vid hög osäkerhet är det svårt att korrelera ett visst utfall till 

prestation och då är det inte lämpligt att använda sig av finansiella incitament (Perrow, 1986; 

Frey, Homberg & Osterloh, 2013; Collin & Smith, 2014). Incitamentsystemet utformning i 

Sjukhus X anses således mer komplex än att agentens prestation är korrelerad med utfallet. 

Hänsyn bör tages till andra företagsstyrningsmekanismer det vill säga objektivitet, 

förutsägbarhet, tillförlitlighet, transparens, rättvisa samt relationer (Collin & Smith, 2014). 

Resultatet utifrån enkätundersökningen visar på att flera av dimensionerna inte uppfylls och 

sedermera kan kontraktets tydlighet ifrågasättas.  

 

Den andra aspekten som tillämpades i uppsatsen om incitamentsystemets utformning grundas 

i att det antages för att finansiellt incitamentssystem ska få tänkt effekt ska målen vara tydligt 

för yrkesgrupperna. Eisenhardt (1985) betonar vikten av att kunna mäta målen och 

grundantagandet i agentteorin är att om målen är klara går de att mäta och således föreligger 

inga mätningssvårigheter. Vidare menar Locke och Latham (1981) att speciellt vid svåra 

arbetsuppgifter är det av betydelse att det föreligger ett åtagande. Dock förutsätts det att 

arbetsuppgifter är mätbara och inte vaga. Påståendet betyder att anställda presterar bättre när 

målen både är klara och accepterade. Problematiken kring offentliga organisationer är att 

tidigare studier menar på att de saknar mål i form av priser och vinster samt att de är komplexa 

vilket innebär att de karaktäriseras av måltvetydighet (Chun & Rainey, 2005).  Ur intervjuerna 

kan det tolkas som att de anställda har en svårighet att acceptera målen och att det är svårt att 

föra ner målen till de som tar han om patienterna. Resultatet styrktes från enkätundersökningen 

som visar att det finns otydligheter i målen, exempelvis utifrån respondenternas svar om 

organisationen har klara definierade mål. Utifrån agentteorins tredje antagande om 

incitamentsystemets utformning gavs antydan om att det finns osäkerhet i både mål och 

kontrakt samt att det föreligger skillnader mellan yrkesgrupperna vilket kan bero på ”graden” 

av professionalism.  

 

Sammanfattningsvis utifrån resultatet och analysen samt ovanstående diskussion torde det 

således gå att resonera kring om finansiella incitament får det eftersträvade utfallet det vill säga 

är effektivitetshöjande för organisationen. Kortfattat kan det resoneras att de anställda verkar 

agera som förvaltare med hänsyn tagen till deras poängterade strävan att hjälpa andra samt att 

deras preferenser gav antydan om att överenstämmelsen är relativt hög. Vidare antyder 
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resultaten om att finansiella incitament inte har avgörande betydelse för de anställda således 

kan det enligt Kohn (1993 s 7) antydas om  

 
” Promising a reward to someone who appears unmotivated is a bit like offering 
salt water to someone who is thirsty. Bribes in the workplace simply can´t work.” 

 

Citatet ovan antyder således att incitament kan vara verkningslösa om de inte accepteras av de 

berörda incitamentstagarna. I studiens fall kan de dock antas bli berörda då finansiella 

motivationen inte var obefintlig dock går det att ifrågasätta om det har den betydelsen som 

agentteorin förutser. Vidare kan incitamentsystemets utformnings tydlighet ifrågasättas vilket 

torde vara ett hinder för effektiviteten i organisationen då agentteorins antagande kan betvivlas.  

 

7.3. Etiska implikationer och samhällsbidrag 
Tidigare forskning har analyserat och resonerat kring agentteorins antaganden i privata 

organisationen, men på senare år har antagandena med finansiella incitament försökts att 

tillämpas i den offentliga sektorn. På grund av den knapphändiga forskningen som finns i 

dagsläget försöker denna studie att bredda området och öka kunskapen och forskningen kring 

dels finansiella incitament i offentlig organisation men även till anställdas inställning till mål 

och kontrakt som en del i agentteorin. Vidare försöker denna studie att resonera kring skillnader 

mellan yrkesgrupper inom organisationen och undersöka om det skiljer sig åt mellan 

yrkesgrupperna i deras inställning till antagandena utifrån agentteorin nämligen 

överensstämmelse med organisationen, finansiella incitament, mål samt kontrakt.  

 
Den allmänna bakomliggande tanken kring finansiella incitament är att öka motivationen hos 

anställda och binda samman agenten och principalens målfunktion (Jenkins, Gupta, Mitra & 

Shaw 1998; Tosi, Werner, Katz & Gomez-Mejia, 2000). Tidigare forskning menar på att 

finansiella incitament i verkligheten kan få den omvända effekten i organisationen då den 

primära motivationsfaktorn inte kan tolkas som att vara av finansiell karaktär. Weibel, Rost och 

Osterloh (2009) menar att finansiella incitament hämmar anställda vid utmanande, njutbara och 

meningsfulla arbetsuppgifter, vilket den offentliga sektorn antages innefatta. Med en bättre 

förståelse kring när agentteorins antagande uppfylls för finansiella incitament kan 

organisationen teoretiskt sett få en förståelse för om finansiella incitament är ett bra alternativ 

att använda sig av. På så vis kan organisationen undvika risken att de anställda hämmas vid 

meningsfulla arbetsuppgifter vilket således torde kunna leda till en bättre och mer effektiv 

organisation.  
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7.4. Fortsatt forskning  
Utifrån att studiens undersökning har begränsats av att enkom undersöka en divisions anställda 

inom den operativa kärnan torde studien kunna utvecklas. Studien kan utvecklas genom att ta 

hänsyn till fler divisioner men även innefatta personer utanför den operativa kärnan. Utveckling 

inom det området kan tyckas vara av relevans då det hade varit av intresse att åskådliggöra hur 

principalerna i organisationen uppfattar situationen och hur deras ställningstagande skiljer sig 

åt. I denna studie gavs enbart inblick på deras preferenser och uppfattningar genom intervjuer 

således hade en större mäng respondenter varit av intresse.  

 

Vidare är fallstudien en av få gjorda undersökningar inom ett svensk offentligt sjukhus vilket 

innebär att det torde vara av intresse att replikera studien dels på ett annat svenskt sjukhus men 

även på en annan offentlig organisation för att göra en jämförande studie om det föreligger 

skillnader beroende på kontext. Genomförande av liknade studie torde även vara av intresse för 

att få ett robustare resultat och på så sätt se om denna studies resultat är något som kan påvisas 

i andra studier för att sålunda komma närmre i att ”avspegla verkligheten”. Replikerande studier 

torde även vara av innebörd utifrån att studien kan ha begränsats genom enkätfrågor samt 

intervjuer kan påverkas av frågorna samt av forskaren.   

 

Ytterligare en aspekt som kan analyseras djupare är om det skiljer sig beroende på vilket kön 

och ålder och år inom arbetet de anställda har som befinner sig inom respektive yrkeskategori. 

Dessa aspekter torde vara av intresse då uppsatsen inte tog hänsyn till det utan behandlade 

enbart deras titel utifrån tidigare forsknings förlag på utveckling inom området. Tidigare 

forskning beskrev att det vore av relevans att testa antagande om finansiella incitament i 

förhållande till yrkeskategori.  
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Bilaga 1 Intervjuguider  

 
Nedan finns tre intervjuguider då respektive forskare hade sin egen studie i tidigare 

undersökning.  Nummer 1 och 2 tillämpades i en studie och nummer 3 i en annan. Frågorna är 

förhållandevis lika då det går att finna ett mönster mellan dem samt de grundläggande frågorna 

är samma. 

 
1) 
 
Grundläggande frågor  
 

1) Berätta lite om din bakgrund: 
a, Utbildning, områden  
b, Tidigare anställningar. Privat eller offentlig? 
c, Hur länge har du jobbat inom Skånes Universitetssjukhus (SU)? 
d, Tidigare positioner inom SU? Region Skåne? 

 
Frågor: Läkare, sjuksköterskor och undersköterskor 
 

1. Hur upplever du att det är att jobba inom offentlig verksamhet?  
- Vad är speciellt? 
- Positivt/ negativt? 
- Vad motiverar dig? 

 
 

2. Upplever du att du blir styrd i ditt arbete? 
- Hur upplever du att det är? Vad tycker du är positivt och negativt? 
 

 
3. Vad betyder det balanserade styrkortet (BSK) för dig? (ökar det förståelsen) 

- Vad är viktigt för dig (vilka mål)? 
- Vet ni vilka mål/mått som det läggs störst vikt vid? Vet ni varför? 
- Har målen/måtten diskuterats som ska användas. Hur? Har ni fått vara med och 

påverka valet av mål/mått som ska användas?  
 
 

4. Känner du dig styrd av de nya målen/måtten? (accepterar de måtten) 
- Upplever du att målen/måtten påverkar dig hur du utför ditt arbete (på vilket sätt 

eller varför inte)? 
- Har de nya målen ändrat sättet ni planerar och utför ert arbete (hur eller varför 

inte)? 
- Vet ni hur målen kommer utvärderas? Vet ni vad utvärderingen kommer leda till? 
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2) 
 
Grundläggande frågor  
 

1) Berätta lite om din bakgrund: 
a, Utbildning, områden  
b, Tidigare anställningar. Privat eller offentlig? 
c, Hur länge har du jobbat inom Skånes Universitetssjukhus (SU)? 
d, Tidigare positioner inom SU? Region Skåne? 

 
Frågor: Controller och verksamhetsutvecklare 
 

1. Hur upplever du att det är att jobba inom offentlig verksamhet?  
- Vad är speciellt? 
- Positivt/ negativt? 
- Vad motiverar dig? 

 
 

2. Vad betyder det balanserade styrkortet för dig?  
- Vad är viktigt för dig? 
- Vilka mål/mått läggs det störst vikt vid, varför? 
- Hur ska ni utvärdera målen? 

 
 

3. Upplever du att målen påverkar de anställda? 
- Hur upplever du att de påverkas? (Positivt/negativt) 
- Upplever du att det finns acceptans för målen hos de anställda (Hur eller varför 

inte)? 
 
 

4. Hur överför ni målen till verksamhetsnivån (till de anställda på ”golvet”)? 
- Diskuteras målen och måtten och användningen av dem (Hur eller varför inte)? 
- Diskuteras det hur ni kommer utvärderas och vad det kommer leda till (Hur eller 

varför inte)? 
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3) 
 
Grundläggande frågor  
 
Namn: 
 
Yrkeskategori/Titel:  
 

1) Berätta lite om din bakgrund: 
a) Utbildning, områden 
b) Tidigare anställningar. Privat eller offentlig? 
c) Hur länge har du jobbat inom Skånes Universitetssjukhus (SU)? 
d)Tidigare positioner inom SU? Region Skåne? 

 
Frågor: Ekonomer, chefer/ledningsgrupp, controller och verksamhetsutvecklare  
 

1. Hur upplever du att det är att arbeta inom en offentlig sektor? 
- Positivt 
- Negativt 
- Vad utmärker den offentliga sektorn givet den privata? 
- Motivation 

 
2. Vilka är de bakomliggande tankarna kring skapandet av de uppsatta målen och 

måtten? 
- Struktur 
- Design/form 
- Internt givet mellan olika nivåer 
- Är konfliktriskerna tagna i beaktande 
 

3. Vad tror du att organisationen vill nå med de uppsatta målen?  
- Effektivitet 
- Kostnadsbesparing 
- Fördelar/positivt 
- Nackdelar/negativt som kan uppstå 
 

 
4. Utifrån det balanserade styrkortet finns det 63 mål. Hur viktas de uppsatta målen? 

- Vad händer med icke utvalda mål? 
- Konflikt i viktandet mellan målen 
- Vilka problem kan viktningen skapa? 

 
 

5. I vilken omfattning påverkar utfallen av målen organisationens styrning? 
- Vad kommer resultatet att användas till? 
- Har du upplevt någon förändring när ni inte når målen? 
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Bilaga 2 Enkät 
 
Kön:  
 
Ålder år: 
 
Titel:  
 
Antal år inom yrket:   
 
Antal år på arbetsplatsen: 
 
Skilda preferenser  
 
(Anpassad från, Bright, 2008, 7-gradig skala, från 1= överensstämmer inte alls till 7= 
överensstämmer helt) och (Ritz, 2009, tillämpar en 6-gradig skala, 1= det lägsta till 7=det 
högsta) samt (Jung & Rainey, 2011, tillämpar en 5-gradig skala, 1=inte alls viktigt till 5=väldigt 
viktigt).  
 
Vänligen kryssa i nedan till vilken grad följande resonemang stämmer in på din uppfattning om 
din organisation och arbetsplats (1=överensstämmer inte alls till 7=överensstämmer helt). 
 

x Mina mål är samstämmiga med organisationens mål  

x Mina värderingar är samstämmiga med organisationens värderingar  

x Mina mål är samstämmiga med avdelningens mål  

x Mina värderingar är samstämmiga med avdelningens värderingar  

x Jag känner en stark tillhörighet till min organisation  

x Min organisation gör så att jag känner mig uppskattad  

x Att ekonomin är i balans är viktigt för mig 

x Att patienterna får god vård är viktigt för mig 

 

 
Incitament 
 
(Faktorer är anpassade från Wahba & Bridwell, 1976; Miner, Crane & Vandenberg, 1994; 
Wiley, 1995; Van Slyke, 2006). 
 
Vänligen kryssa i nedan till vilken grad följande faktorer stämmer in på vad du motiveras av i 
ditt arbete (1=överensstämmer inte alls till 7=överensstämmer helt). 
 
 

x Trygghet  
x Tillhörighet 
x Självförverkligande   
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x Lön 
x Tillit 
x Lagarbete  
x Bra arbetsförhållanden 
x Samarbete  
x Bonus  
x Handlingsfrihet  
x Status  
x Hjälpa andra 
x Att dina normer är samstämmiga med ditt arbete  
x Meningsfullt arbete   
x Prestationsbaserad ersättning  
 

 
Incitamentsystemets utformning 
 
(Anpassad från Pandey och Wright, 2006, tillämpat en 5-gradig skala, håller helt med, håller 
någorlunda med, neutral, håller delvis med och håller inte alls med och en 4- gradig skala, håller 
helt med, håller delvis med, håller delvis inte med och håller inte alls med) och (Rizzo, House 
& Lirtzman, 1970, tillämpat en 7-gradig skala från 1=överensstämmer inte alls till 
7=överensstämmer helt). 
  
Vänligen kryssa i nedan till vilken grad följande resonemang stämmer in på din uppfattning om 
mål och arbete i din organisation (1=överensstämmer inte alls till 7=överensstämmer helt). 
 
 
Kontrakt 
 

x Anställda här gör samma arbete varje dag  

x Jag får olika direktiv från olika personer i min organisation  

x Jag känner mig säker i hur min arbetsprestation utvärderas  

x Mitt arbete består av lätta uppgifter  

x Mitt arbete består av många olika uppgifter  

x Jag vet när jag har gjort ett bra jobb 

x Arbetsuppgifterna jag har görs ofta i samarbete med andra 

x Jag har arbetsuppgifter som ska genomföras utan tillräckligt med resurser 

 
Mål 
 

x Organisationen har klara definierade mål  

x Mitt jobb har klara mål 

x Det är lätt att förklara organisationens mål för utomstående  

x Varje dag händer det något nytt i mitt arbete   
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Följebrev till enkät 
 
Hej! 
 
Vi inbjuder Er till att svara på en enkät vilken tar cirka 5 minuter att besvara och svaren kommer 
behandlas konfidentiellt. Vi är två studenter som håller på att studera finansiellt 
incitamentssystem i en offentlig organisation. Vi hade uppskattat om Ni tog Er tid att besvara 
enkäten då studiens syfte är att få klarhet i hur Ni uppfattar Er organisation och vad det är som 
motiverar Er. 
 
Studien kommer mynna ut i en magisteruppsats för ekonomprogrammet på Kristianstad 
Högskola.  
 
Undersökningen är öppen fram till och med 19/5. 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Matilda Andersson och Philip Nilsson 
Högskolan Kristianstad 
 
Kontaktinformation: 
Matilda.Andersson0231@stud.hkr.se 
Philip.Nilsson0001@stud.hkr.se 
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Bilaga 3 Korrelationsmatris preferenser 
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Bilaga 4 Korrelationsmatris incitament 
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Bilaga 5 Korrelationsmatris mål 

 
 
Bilaga 6 Korrelationsmatris kontrakt 

 
 
 

Bilaga 7 Alfa preferenser 
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Bilaga 8 Alfa incitament 

 
 
 
Bilaga 9 Alfa mål 

 

 
 
 

Bilaga 10 Alfa kontrakt 

 
 



 85 

 

Bilaga 11 Faktoranalys preferenser 

 
 
 
Bilaga 12 Faktoranalys incitament 

 
 
 

Bilaga 13 Faktoranalys mål 

 


