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ABSTRACT  
 

By using well-designed systems for performance measurement, organizations can motivate and 

influence behavior in the desired direction. Earlier studies in performance measurement generally 

focus on the higher levels within organizations. It is also important to know more about 

performance measurement at lower levels and from the employees’ perspective. In the FMCG 

sector, performing and motivated front-line employees are important in order to create 

competitive advantages. This study aims to describe and analyze the relationship between 

performance measurement and its impact on work motivation from a front-line employee 

perspective within the FMCG sector. Previous studies express that effective performance 

measurement will lead to work motivation and is in this study defined as fulfilling; goal 

congruence, controllability, understanding, participation and feedback. Work motivation factors 

identified in this study are; appreciation, affiliation, development, responsibility, rewards, tasks 

and balance between work and leisure. To be able to fulfill the purpose of the study a quantitative 

survey was made and 55 employees at the front-line level in the FMCG sector participated in the 

study. It was found that performance measurement leads to the fulfillment of work motivation 

factors, since there was a positive correlation between the effectiveness of performance 

measurement and performance measurement impact on work motivation factors. This was 

analyzed by a regression analysis.  
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SAMMANFATTNING 

 

Genom att använda väl utformande system för prestationsmätning kan organisationer motivera 

och påverka beteenden i önskvärd riktning. Organisationer spenderar allt mer pengar på att mäta 

prestationer men om en organisation misslyckas med mätningarna riskeras oönskade effekter hos 

medarbetarna. Inom dagligvaruhandeln är högpresterande och motiverade arbetare på butiksnivå 

viktigt för att skapa konkurrensfördelar och uppnå kundnöjdhet. Tidigare studier inom 

prestationsmätning fokuserar i regel på högre nivåer inom organisationer men för att få ut mer av 

användningen av prestationsmätning är det viktig att se till medarbetarnas perspektiv. Denna 

studie syftar till att beskriva och analysera sambandet mellan prestationsmätning och dess 

påverkan på arbetsmotivationsfaktorer hos medarbetare på butiksnivå inom dagligvaruhandeln. 

Tidigare studier visar att väl utformade system för prestationsmätning ska leda till 

arbetsmotivation och att faktorer som ska leda till arbetsmotivation bland annat är uppskattning, 

tillhörighet, utveckling, ansvar, belöning samt balans mellan arbete och fritid. För att uppfylla 

studiens syfte genomfördes en kvantitativ enkätundersökning där 55 medarbetare från fem olika 

butiker inom dagligvaruhandeln deltog. Studiens resultat visar att prestationsmätning uppfyller 

flera arbetsmotivationsfaktorer samtidigt som det, genom en regressionsanalys, konstateras att ett 

positivt samband mellan prestationsmätningens effektivitet och prestationsmätningens påverkan 

på arbetsmotivationsfaktorerna finns.  
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1 INTRODUKTION 
 

I detta kapitel beskrivs bakgrund och problemdiskussion som avslutningsvis sammanfattas med 

studiens syfte och disposition av arbetet.  

 

1.1 Bakgrund 
 

De omgivningar organisationer verkar inom är i ständig förändring och därför är det av stor vikt 

att organisationer tydliggör sina mål, sin aktuella position och driver sin verksamhet effektivt 

(Tung, Baird & Schoch, 2011). Enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011) måste 

organisationer ha en övergripande plan för hur ägares och övriga intressenters mål ska uppnås, 

det vill säga en strategi som beskriver den långsiktiga riktningen för organisationen. Att använda 

ekonomistyrning är enligt Anthony et al. (2014) ett sätt att implementera strategier. De 

organisationer som lyckas uppfylla sina strategiska mål mest effektivt är de som långsiktigt 

uppnår de bästa resultaten (Anthony et al, 2014, s.4). Kaplan och Norton (2000) menar att 

nyckeln till att verkställa en strategi är att se till att alla inom organisationen förstår den. De 

anställda måste även se sambanden mellan deras personliga mål och målen för hela 

organisationen (Merchant, 2006). 
 

Anthony et al (2014) menar att organisationer genom att använda prestationsmätning kan 

uppfylla mål samt implementera strategier. Enligt Choong (2013) måste organisationer vara 

intresserade av att utveckla och implementera effektiva prestationsmätningssystem för att vara 

högpresterande. Prestationsmätning innebär att olika aspekter på prestationer inom en 

organisation mäts (Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.224). “Det som mäts blir gjort” är ett 

vanligt förekommande citat inom ekonomistyrning och det är därför viktigt att mäta rätt saker 

men samtidigt att mäta dem på rätt sätt (Merchant, 2006). Prestationsmått kan delas upp i två 

huvudsakliga typer, det vill säga finansiella respektive icke-finansiella mått. De finansiella 

måtten är historiskt sett mest förekommande och visar prestationer uttryckt i monetära termer. 

Icke-finansiella mått syftar till att mäta prestationer som inte kan uttryckas monetärt men som 

ändå är viktiga för organisationen (Anthony et al, 2014, s. 396).  
 

Merchant (2006) menar att en organisation kan motivera och påverka beteenden i önskvärd 

riktning genom att använda väl utformade system för prestationsmätning. Prestationsmätning har 

stor betydelse för hur en organisation presterar då det påverkar människors arbetsmotivation och 

inflytande (Micheli & Manzoni, 2010). De tidigaste teorierna om arbetsmotivation var enkla och 

menade att motivation skapas genom att avlöna goda arbetare och bestraffa eller avskeda de som 

inte presterat bra. Senare forskning har bidragit till flera olika teoribildningar och bland annat 

visat att en nöjd arbetare är en god arbetare och att anställda även reagerar på incitament som inte 

är monetära (Katzell & Thompson, 1990).   

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Investeringar i prestationsmätningssystem har under många år ökat och organisationer spenderar 

allt mer pengar och resurser på att mäta prestationer (Micheli & Manzoni, 2010). Den hårdnande 

konkurrensen, till följd av bland annat globaliseringen, bidrar till att prestationsmätning är allt 

viktigare för dagens företag och deras överlevnad (Skrinjar, Bosilj-Vuksic & Indihar-Stemberger, 
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2008). Detaljhandeln är en bransch som har genomgått en kraftig tillväxt och strukturomvandling 

under de senaste 20 åren. I och med ökad konkurrens mellan olika marknader, företag och butiker 

har priserna sjunkit och utbudet på varor och tjänster ökat (HUR, 2010). Dagligvaruhandeln är 

den största branschen inom detaljhandeln och präglas av ständig förändring (Konkurrensverket, 

2011). Det är viktigt med återkommande kunder och konsumenter blir allt mer kräsna och 

kunniga vilket tvingar företag till att fokusera på att erbjuda kunderna hög servicenivå (Liu & 

Yang, 2009).  

 

Harris och Ogbonna (2012) menar att butiksarbetares beteenden är nyckeln till att uppnå 

kundnöjdhet. Motiverade och högpresterande medarbetare på butiksnivå skapar enligt McKenna 

(2002) en hållbar konkurrensfördel vilket resulterar i positiv utveckling. Motiverade medarbetare 

ägnar mer tid och energi till organisationer än medarbetare som inte är motiverade, och tydliga 

och mätbara mål bidrar till engagerad personal (Merchant, 2006). Individer presterar dock inte 

alltid i linje med organisationens mål trots att de är medvetna om vad som förväntas av dem 

(Cugueró-Escofet & Rosana, 2013; Merchant & Van der Stede, 2007, s.9). Detta kan enligt 

Merchant och Van der Stede (2007) bero på motivationsproblem som uppstår när individens och 

organisationens mål inte sammanfaller. Många individer agerar egennyttigt på bekostnad av 

organisationens bästa (Merchant & Van der Stede, 2007, s.9) 

 

Tidigare studier inom prestationsmätning tenderar att fokusera på högre nivåer, exempelvis 

ledningsnivå, inom organisationer (Emmanuel & Kominis, 2007). Ukko, Tenhunen och Rantanen 

(2008) menar att det operativa perspektivet på prestationsmätning inte fått nog mycket 

uppmärksamhet. Prestationsmätning omtalas ofta ur ett styrningsperspektiv där ledningen 

utformar mål och tillämpar prestationsmått för att mäta huruvida målen uppfylls eller inte (Ukko, 

Tenhunen & Rantanen, 2008). För att få ut mer vid användning av prestationsmätning på operativ 

nivå behöver företag lägga större vikt på medarbetarnas perspektiv (Anthony et al, 2014, s.14; 

Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2008). Även McKenna (2002) menar att det är viktigt att se till 

medarbetarnas perspektiv, eller som han uttrycker det: ”Always put yourself in the shoes of the 

person you´re trying to motivate and view the situation from their perspective” (McKenna, 

2002).  

 

Ett bra prestationsmätningssystem ska bidra till motiverade medarbetare men om en organisation 

misslyckas med att mäta rätt saker eller mäta dem på rätt sätt finns risk för oönskade beteenden 

hos medarbetarna (Micheli, Mura & Agliati, 2011). Ett mindre bra prestationsmätningssystem 

kan leda till bland annat lägre motivationsnivå, mindre produktivitet och mindre nöjda kunder 

(Siti-Nabiha, Thum & Sardana, 2012). Prestationsmätning är ett omdiskuterat ämne och det finns 

många tidigare studier i området (Merchant, 2006; Kaplan & Northon, 2000). Enligt Ukko, 

Tenhunen och Rantanen (2008) behövs dock mer forskning om bakomliggande faktorer för 

arbetsmotivation i företag som använder prestationsmätningssystem.  Eftersom 

dagligvaruhandeln är en bransch som är i kontinuerlig förändring och den hårdnande 

konkurrensen gör att det ställs högre krav på butikerna är det viktigt att studera hur 

prestationsmätning påverkar arbetsmotivation på butiksnivå. 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera sambandet mellan prestationsmätning och 

dess påverkan på arbetsmotivationsfaktorer hos medarbetare på butiksnivå inom 

dagligvaruhandeln.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Studien avgränsas till medarbetare inom Gällivare kommun.  

 

1.5 Begreppsdefinitioner 

 

Prestationsmätning Innebär att prestationer inom organisationer mäts för att få 

önskade beteendeeffekter. 

 

Effektiv prestationsmätning Menas i denna studie hur väl förståelse, målkongruens, 

 kontrollerbarhet, feedback och delaktighet uppfylls inom en 

organisation.  

 

Arbetsmotivation Påverkar inriktningen, omfattningen, upprätthållande och 

entusiasmen i en individs arbetsinsatser.  

 

Arbetsmotivationsfaktorer Faktorer som leder till arbetsmotivation är i denna studie 

 uppskattning, tillhörighet, utveckling, ansvar, belöning, 

arbetsuppgifter och balans mellan arbete och fritid. 

 

Operativ nivå Lägre nivå inom organisationer, såväl på grupp- som 

individnivå. Även benämnt ”Front-line”- nivå.  

 

Butiksnivå Den operativa/lägsta nivån inom dagligvaruhandeln, det är 

där kontakten med kunden sker.  

 

Dagligvaruhandeln  Dagligvaruhandeln består av företag som arbetar med 

försäljning av livsmedel samt andra konsumtionsvaror.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av prestationsmätning som styrmedel. Därefter beskrivs 

aspekter som är viktiga att beakta vid utformningen av prestationsmått.. En presentation av 

arbetsmotivationsteorier följer därpå för att avslutningsvis bindas ihop i en teoretisk 

sammanfattning som mynnar ut i studiens undersökningsfrågor.   

 

2.1 Prestationsmätning  
 

Prestationsmätning innebär att olika typer av prestationer mäts genom att organisationer 

tillhandahåller specifika, mätbara förväntningar som styr medarbetarna till att bidra till framgång 

(Ax, Johansson & Kullvén, 2009; Choong, 2013). Prestationsmätning är nödvändigt eftersom det 

visar vad som är viktigt att göra, hur det ska göras och vilken riktning som ska eftersträvas. 

Genom att översätta en övergripande strategi till mer konkreta mål och prestationsmått kan 

ledningen göra strategin greppbar för alla (Melnyk, Stewart & Swink, 2004). Genom väl 

utformade prestationsmätningssystem kan organisationer mäta och styra prestationer i linje med 

företagets strategi. Vidare gör ett effektivt prestationsmätningssystem det möjligt för en 

organisation att uppnå de mål som fastställts för verksamheten (Tung, Baird & Schoch, 2011).  

 

Genom att mäta faktorer som ligger närmare medarbetarna skapas enligt Ukko, Tenhunen och 

Rantanen (2007) positiva beteendeeffekter. Anthony et al (2014) skriver att mål på ledningsnivå 

inom organisationer ofta måste anpassas till lägre nivåer. Högre upp inom organisationer är 

målen i regel abstrakta, finansiella och långsiktiga vilket inte fungerar på operativ nivå där mål 

måste vara konkreta, operationella och kortsiktiga (Anthony et al, 2014, s.14). Strategiska 

indikatorer såsom leveranssäkerhet och kundanpassning, fördelat på åtgärder på lägre nivåer 

inom en organisation, tillåter chefer att göra detaljerade planer för hur önskade prestationer ska 

uppnås (Platts & Sobóka, 2010). Övervakning av prestationer kan användas för att förstå varför 

det finns gap mellan prestationsmått och uppfyllandet av dessa. Detta kan i sin tur användas för 

att bestämma åtgärder för att förbättra prestationer (Siti-Nabiha, Thum & Sardana, 2012). 

 

Problemet med prestationsmätning är ofta att det ger otillräcklig information om vad som ska 

göras för att uppnå en högre prestationsnivå och om måtten enbart grundar sig på historiska 

åtgärder kan åtgärder som förbättrar resultat i framtiden förbises (Cravens, Oliver & Stewart, 

2010). Organisationer börjar mer och mer inse att icke-finansiella prestationsmått är värdefulla ur 

ett styrningsperspektiv (Siti-Nabiha, Thum & Sardana, 2012). Genom att använda mer 

dynamiska åtgärder med fokus på framtiden snarare än vad som hänt tidigare ges bättre 

vägledning och mer beskrivande åtgärder (Cravens, Oliver & Stewart, 2010). På grund av 

betydelsen av intressenternas olika mål bör prestationsmätning inte enbart bedömas utifrån 

finansiella faktorer. Skrinjar, Bosilj-Vuksik och Indihar-Stemberger (2008) menar att 

prestationsmätning i första hand bör fokusera på icke-finansiella faktorer och involvera 

kvalitativa indikatorer, såsom kundservice och tillfredsställelse, produktkvalitet, lärande och 

innovation. Dessa mått är mer lämpliga på operativ nivå eftersom det är enklare för medarbetare 

att relatera till dem. (Anthony et al, 2014, s. 155; Ax, Johansson & Kullvén, 2009, s.424).  
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2.2 Effektiv prestationsmätning  
 

Organisationer måste utveckla och implementera effektiva system för prestationsmätning för att 

prestera på hög nivå (Choong, 2013). Styrsystem ska utformas för att uppnå högsta möjliga 

målkongruens, det vill säga att medarbetarnas mål är i linje med organisationens mål (Cugueró-

Escofet & Rosanas, 2013; Merchant, 2006). Samtidigt är de viktigt att individer enbart mäts på 

det som de själva kan påverka men även att de förstår vad som mäts och betydelsen av detta 

(Merchant, 2006). En högre nivå av medarbetardelaktighet bidrar till effektiv prestationsmätning 

(Tung, Baird & Schoch, 2011). Medarbetare behöver konsekventa, kortsiktiga prestationsmål för 

att kunna prestera bra och därmed bör man undvika fördröjning mellan prestationer och 

återkoppling på dessa (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 34)  

 

2.2.1 Målkongruens  
 

Ukko, Tenhunen och Rantanen (2007) menar att det är viktigt för medarbetare att veta hur de 

individuella prestationerna är relaterade till organisationens mål, det vill säga att målkongruens 

uppfylls. Att använda inkongruenta prestationsmått kan motivera till ett icke önskvärt beteende 

(Merchant, 2006). Prestationsmätning inverkar positivt på att få medarbetare att fokusera på det 

som är viktigt inom ett företag genom att skapa tillfredsställelse och beteende mot ständig 

utveckling (Ukko, Tenhunen och Rantanen, 2007). Det ger medarbetarna en medvetenhet om 

sina prestationer genom att det visar deras bidrag till den övergripande strategin vilket i sin tur 

bidrar till inspiration (Platts & Sobóka, 2010). Prestationsmätning påverkar enligt Micheli och 

Manzoni (2010) motivation och inflytande eftersom det gör människors arbete mer meningsfullt 

då det har stor betydelse, för organisationen som helhet. Detta har visat sig ha en stor vikt i hur 

organisationen presterar (Micheli & Manzoni, 2010).  

 

2.2.2 Kontrollerbarhet 
 

Med kontrollerbarhet menar Merchant (2006) att individer enbart ska mätas på sådant som de kan 

påverka. Om prestationsmått influeras av okontrollerbara händelser blir mätningarna mindre 

informativa och genom att hålla individer ansvariga för händelser som de inte kan påverka kan ett 

dysfunktionellt beteende uppstå. Om individer upplever att prestationsmåtten inte är rättvisa då 

de exempelvis mäts på fel saker kan de känna att deras prestationer inte får tillräcklig 

uppmärksamhet vilket i sin tur leder till minskad motivation. (Merchant & Van der Stede, 2007, 

s.33; Merchant, 2006) Individer är enligt Ukko, Tenhunen och Rantanen (2008) mer engagerade i 

de mål som de själva har möjlighet att påverka. Om det finns prestationsmått som innefattar 

faktorer som inte går att påverka kan det leda till att bra prestationer inte bidrar till positiva 

resultat medan dåliga prestationer inte leder till försämring av utfallet av mätningarna. Detta 

leder till att prestationsmätningssystemets effektivitet minskar (Merchant & Van der Stede, 2007, 

s. 33). 

 

2.2.3 Förståelse och delaktighet  
 

Det är enligt Merchant (2006) viktigt för medarbetare att förstå varför något mäts eller inte mäts 

och att de samtidigt vet hur de individuella prestationerna är relaterade till organisationens mål 

som helhet. Om prestationsmått ska vara effektiva måste det finnas förståelse och det måste 
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kännas meningsfullt för den som använder måttet (Melnyk, Stewart & Swink, 2004). Om 

medarbetare enbart delges begränsad information om vad de ska göra och varför riskerar företag 

att misslyckas med att implementera sina strategier (Kaplan & Norton, 2000). Även Ukko, 

Tenhunen och Rantanen (2008) kom i sin studie fram till att förståelse för 

prestationsmätningssystemet är en viktig faktor som påverkar medarbetares engagemang och 

motivation. Prestationsmått ska vara så tydliga, konsekventa och icke-motstridiga så att anställda 

kan fatta beslut i enlighet med dem (Dumond, 1994). Merchant och Van der Stede (2007) menar 

att medarbetare genom att förstå ett prestationsmått själva kan komma fram till vad de ska göra 

för att påverka måttet, utan att de egentligen vet exakt hur de ska göra. När 

prestationsmätningssystem ska upprättas spelar kommunikation och interaktivitet en betydande 

roll och de anställdas förutsättningar bör inte förbises. Detta på grund av att delaktighet är en 

viktig faktor som påverkar individers engagemangsnivå (Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2008). 

Därför är medarbetarnas roll i målsättning en viktig fråga att ta ställning till vid upprättande av 

prestationsmätningssystem (Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2008). 

 

2.2.4 Punktlighet och feedback  
 

Med punktlighet menas den fördröjning som finns mellan en medarbetares prestation och 

resultatet av prestationen (Merchant & Van der Stede, 2007, s. 34). Eftersom 

prestationsmätningars syfte är att guida och förbättra prestationer är det viktigt att förse 

medarbetare med feedback på deras arbetsinsatser. Att ge individer information om var de står i 

förhållande till prestationsmåtten kan förbättra motivation samt visa om de anställdas beteenden 

är i linje med organisationens förväntningar. Bra återkoppling ger även medarbetarna en känsla 

av kontroll och kompetens. Detta bidrar till en ökad prestationsnivå. (Dumond, 1994) 

Återkoppling och belöning ska ske snabbt för att ge bra kortsiktiga resultat och mer motiverad 

personal (Merchant, 2006). Ukko och Rantanen (2007) menar att om för lite eller för sen 

information ges till de anställda när ett prestationsmätningssystem tas i bruk kan det påverka de 

anställdas engagemangsnivå negativt. Enligt Merchant (2006) kommer incitament mot 

förbättringar att förlora sin effekt om återkopplingen drar ut på tiden. 
 

2.3 Arbetsmotivation 
 

Organisationer är enligt Bruzelius och Skärvad (2011) starkt beroende av sina medarbetares 

kompetens, attityder, motivation och beteenden. Motiv definierar författarna som det som driver 

eller stimulerar människor mot ett visst beteende och motivation är därmed en drivkraft till 

handling i en viss riktning (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.294). Katzell och Thompson (1990) 

definierar arbetsmotivation som en bred sammansättning av villkor och processer som påverkar 

inriktningen, omfattningen, upprätthållandet och entusiasmen i en persons arbetsinsatser. De 

tidigaste teorierna om arbetsmotivation var enkla och menade att motivation skapas genom att 

avlöna goda arbetare och bestraffa eller avskeda de som inte presterade bra. Senare forskning har 

bidragit till flera olika teoribildningar och bland annat visat att en nöjd arbetare är en god arbetare 

och att anställda även reagerar på positiva och negativa incitament som inte är monetära (Katzell 

och Thompson, 1990).  
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2.3.1 Fredrik Herzbergers tvåfaktorteori 
 

Under 1950-talet utvecklades Fredrick Herzbergers tvåfaktorteori som syftade till att skapa 

förståelse för en individs arbetsmotivation genom att förstå individens attityder (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s.296-297; Myers & Tietjen, 1998). I teoribildningen särskiljs två faktorer som 

påverkar medarbetares attityd till arbetet; hygienfaktorer och motivationsfaktorer, se tabell 2.1. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.296-297). Hygienfaktorer tenderar att vara kopplade till yttre 

motivation och kan inte direkt hänföras till arbetsuppgifterna i sig utan snarare till förhållandet 

omkring arbetet. Dessa kan vara exempelvis; säkerhet och trygghet på arbetsplatsen, 

företagspolitik, lön, status och arbetsvillkor. Hygienfaktorerna måste vara på en acceptabel nivå 

för att den anställda inte ska vantrivas på arbetsplatsen (Didham, Stringer & 

Theivananthampillai, 2011; Myers & Tietjen, 1998).  

 

TABELL 2.1: Herzbergers hygiens- och motivationsfaktorer 

Anpassad efter Bruzelius och Skärvad (2011,s. 296) 

 

 

Hygienfaktorer 

 

Motivationsfaktorer 
 

 

Säkerhet på arbetsplatsen 

Arbetsvillkor 

Status 

Mellanmänskliga relationer 

Företagspolitik 

Lön 

 

Prestationer 

Uppskattning 

Ansvar 

Befordran 

Arbetsuppgiften i sig 

Utvecklingsmöjligheter 

 

 

Motivationsfaktorerna orsakar positiva känslor samt god inställning hos arbetaren och är 

kopplade till inre motivation. Till motivationsfaktorerna hör; prestationer, uppskattning, ansvar, 

befordran, arbetsuppgiften i sig och vilka möjligheter individen har att utvecklas (Bruzelius & 

Skärvad, 2011, s.296-297; Didham, Stringer & Theivananthampillai, 2011). Det är först när dessa 

förhållanden är på en bra nivå som anställda kan känna engagemang, stimuleras och vilja arbeta 

hårt (Myers & Tietjen, 1998). Motivationsfaktorerna främjar långsiktiga positiva beteenden och 

belåtenhet hos den anställda då dessa tillfredsställer den anställdas behov av självförverkligande. 

(Bruzelius & Skärvad, 2011, s.296-297). 

 

2.3.2 Prestationspyramiden  
 
En av de tidigaste och mest välkända teorierna om motivation på individuell nivå är Maslows 

behovspyramid som beskriver motivation utifrån en hierarki av behov, där de lägre nivåerna 

innefattar grundläggande behov och trygghet medan de högre nivåerna består av gemenskap, 

uppskattning och självförverkligande. Behov på de lägre nivåerna måste först uppfyllas innan 

behov på högre nivåer kan tillfredsställas. (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.94-96) Med 

utgångspunkt i Maslows behovspyramid utarbetades Stums prestationspyramid som mer 

fokuserar på behov inom arbetslivet som måste uppfyllas för att skapa motivation vilket i sin tur 

skapar prestation. Även denna modell är utformad som en pyramid som visar fem nivåer av 

behov inom arbetslivet. Högre upp i pyramiden skapas högre prestationer och det innebär att det 
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finns en hierarki av organisationsbehov som behöver uppfyllas för att skapa en högre nivå av 

prestationer. Nedan beskrivs behoven som även presenteras i figur 2.2. (Stum, 2001) 

 

 

Figur 2.2: Stums Prestationspyramid 

Anpassad efter Stum (2001) 

 

Gemensamt för både Maslows behovspyramid och Stums prestationspyramid är att de 

grundläggande behoven samt säkerhets- och trygghetsbehoven måste tillgodoses först. Enligt 

prestationspyramiden så måste medarbetare känna sig säkra och trygga i arbetsmiljön för att 

vidare kunna utveckla engagemang och förmågan att prestera. Om en medarbetare exempelvis 

känner sig orolig över att förlora sitt arbete kan det innebära minskat engagemang och sämre 

prestationer eftersom trygghetsbehovet inte uppfylls.  

 

Det andra behovet i prestationspyramiden är belöning och det har visat sig under många år vara 

det som i huvudsak motiverar individer till att tacka ja till en anställning. Det är dock i regel så 

att motivationen och engagemanget snabbt avtar så fort individen blir anställd och detta har 

bidragit till att belöningsfaktorn ofta ses som en rättighet snarare än en motivationsfaktor. I 

prestationspyramiden spelar däremot belöning en viktig roll som måste finnas med för att högre 

behov ska tillgodoses.    

 

Tillhörighet innebär till vilken grad en medarbetare känner sig som en del av gruppen och det 

handlar om att vara mer än bara en arbetare som gör sina arbetsuppgifter, det vill säga att vara del 

av något större. Behovet av tillhörighet kommer inifrån människan och innebär att anställda 

söker efter tillhörighet med arbetskamrater och organisationen för att vara en del i laget. Att vara 

en del av någonting och inte enbart ses som en enskild individ har länge varit en grund i 

människans psykologi. Här fokuseras på saker som har att göra med vilken riktning 

organisationen strävar mot, hur delaktiga medarbetarna får vara och hur bra kommunikationen 

fungerar.  

 

Tillväxt är det fjärde behovet och Stum (2001) menar att behovet av positiva förändringar, så som 

utveckling och nya kunskaper, för såväl den enskilda individen som för organisationen måste 

finnas för att skapa engagemang på denna nivå. Det handlar inte enbart om den individuella 

tillväxten utan också om hur organisationen utvecklas och förändras i sina processer, sina 

produkter och sin förmåga att tillfredsställa kunder.  
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Det femte och högsta behovet i hierarkin är arbets- och livsharmoni. Vilket innebär att en balans 

mellan förhållandena i och utanför arbetet eftersträvas. Här handlar det om huruvida företag ser 

sina medarbetare som personer och inte ”bara en arbetare”. (Stum, 2001)   

 

2.4 Sammanfattning av teoretisk referensram 
 

Genom väl utformade system för prestationsmätning kan organisationer mäta och styra 

prestationer i önskad riktning för att genomföra sina strategier (Tung, Baird & Schoch, 2011). 

Vid prestationsmätning på operativ nivå måste måtten konkretiseras eftersom de annars kan 

uppfattas som abstrakta och svåra att greppa (Melnyk, Stewart & Swink, 2004). Det är viktigt att 

ha målkongruens i åtanke vid utformningen av prestationsmätningssystem då individernas mål 

bör överensstämma med företagets. Samtidigt är det av betydelse att medarbetare har förståelse 

för prestationsmätningssystemet och att de får vara delaktiga vid utformningen och tillämpningen 

av det. Enligt kontrollerbarhetsprincipen ska individer enbart ansvara för sådant som de själva 

kan påverka. Det fyller ingen funktion att mäta något som medarbetarna inte kan påverka. För att 

prestationsmätning ska fungera effektivt är det av stor vikt att medarbetare får återkoppling på 

sina prestationer och att detta sker tydligt och snabbt. Detta finns illustrerat i figur 2.3 nedan.  

 

Utifrån arbetsmotivationsteorierna framkommer att det finns många faktorer som påverkar 

arbetsmotivation och hur höga prestationer en individ uppnår. Det gemensamma i dessa teorier är 

att det finns både inre och yttre motivation där individer drivs till handling i en viss riktning. För 

att en individ ska prestera är det viktigt att han eller hon först får sina grundbehov täckta för att 

vidare kunna motiveras till att tillgodose övriga behov. Stums prestationspyramid presenterar 

detta genom en hierarki medan Hertzberger särskiljer faktorer genom att dela upp dem i dels 

hygienfaktorer, dels motivationsfaktorer. Faktorer som säkerhet, trygghet och goda arbetsvillkor 

måste i första hand vara uppfyllda för att en individ ska trivas på arbetsplatsen och kunna 

prestera. I nedanstående figur 2.3 illustreras arbetsmotivationsfaktorer som identifierats i den 

teoretiska referensramen.  

 
 

Figur 2.3: Sambandet mellan effektiv prestationsmätning och arbetsmotivationsfaktorer 

 

Effektiv 
prestationsmätning 

•Målkongruens 

•Påverkan 

•Förståelse 

•Delaktighet 

•Feedback 

Arbetsmotivations-
faktorer 

•Uppskattning 

•Tillhörighet 

•Utveckling 

•Ansvar 

•Belöning 

•Arbetsuppgifter 

•Balans mellan 
arbete och fritid 

 

Arbetsmotivation 



10 

 

Tidigare studier visar att effektiv prestationsmätning ska leda till motivation i riktning mot 

organisationens mål (Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2008, Merchant, 2006, Micheli & Manzoni, 

2010). Effektiv prestationsmätning definieras i denna studie som uppfyllandet av målkongruens, 

kontrollerbarhet, förståelse, delaktighet och feedback. Detta förväntas leda till arbetsmotivation 

som i sin tur definieras utifrån uppfyllandet av arbetsmotivationsfaktorerna; uppskattning, 

tillhörighet, utveckling, ansvar, belöning, arbetsuppgifter och balans mellan arbete och fritid. 

Detta samband illustreras i figur 2.3 och mynnar ut i studiens undersökningsfrågor.  

 

2.4.1 Undersökningsfrågor 
 

 Hur upplever medarbetarna prestationsmätningens effektivitet? 

 Hur påverkas arbetsmotivationsfaktorerna av prestationsmätning? 

 Leder effektivare prestationsmätning till en ökad uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorerna? 
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3 METOD 
 

I detta kapitel beskrivs metoden som använts i studien, vilken omfattas av de olika synsätt som 

ligger till grund för studien, hur litteratursökning och datainsamling gått till samt vilken 

analysmetod som använts. Avslutningsvis beskrivs metodproblem. 

 

3.1 Undersökningsansats 
 

Eftersom syftet med studien är av beskrivande karaktär och strävar efter att hitta samband mellan 

prestationsmätning och arbetsmotivation valdes ett analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet 

syftar till att beskriva verkligheten på ett objektivt sätt och bygger på att helheten är summan av 

delarna och att helheten därför kan förklaras av delarna (Arbnor & Bjerke, 1994, s.97). Eftersom 

tidigare teorier finns inom ämnet valdes en deduktiv forskningsansats som innebär att hypoteser 

som utarbetats från teorin antingen bekräftas eller förkastas utifrån det resultat datainsamlingen 

ger (Bryman & Bell, 2005, s.23). Utifrån den teoretiska referensramen har metoden utformats för 

att ligga till grund för den empiriska studien. Resultaten från datainsamlingen kopplades därmed 

tillbaka till den teoretiska referensramen.  

 

En kvantitativ ansats har tillämpats vid denna studie. Kvantitativ forskning kan enligt Bryman 

och Bell (2005) betraktas som en forskningsstrategi med fokus på kvantifiering vid insamling 

och analys av data vid en viss tidpunkt. Enligt den kvantitativa forskningsstrategin uppfattas den 

sociala verkligheten som en yttre och objektiv verklighet vilket även är i linje med det analytiska 

synsättet (Bryman & Bell, 2005, s.40). Enligt Holme och Solvang (1996) avspeglas den objektiva 

vetenskapen av att det ska finnas ett ”jag-det”-förhållande till undersökningsobjekten. Därför har 

författarna till denna studie valt att på avstånd observera utan att själva vara delaktiga i det som 

studerats (Holme & Solvang, 1996, s.151). För att uppfylla studiens syfte genomfördes en 

surveyundersökning. Bryman och Bell (2005) menar att en surveyundersökning ”innebär att man 

samlar in data från mer än ett enda fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en 

uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler variabler som 

sedan granskas för att man ska kunna upptäcka mönster när det gäller olika slags samband” 

(Bryman & Bell, 2005, s.65). Att använda en surveyundersökning passade även den kvantitativa 

forskningsstrategin eftersom det gör det möjligt att nå ut till fler än ett fall och skapa en bredd i 

studien. 
 

3.2 Litteratursökning 
 

Eftersom studien är av deduktiv karaktär gjordes inledningsvis en litteraturstudie för att skapa en 

fördjupning i tidigare studier inom området. Den teori som samlats in till denna studie består av 

sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar som hittades via sökning på Luleå Tekniska 

Universitet biblioteks databas PRIMO. Sökorden anpassades efter den litteraturöversikt som 

gjorts och bestod av; ”performance measurement” kombinerat med följande sökord; 

“motivation”, “management”, “management control”, ”retailing”, ”committment”, ”employee”, 

”operative level”, ”front-line” och ”service”. Dessutom söktes artiklar relaterat till 

motivationsteorier och då användes följande sökord; ”motivation”, ”motivation theory”, 

”behavior”, ”front-line” och ”organizational behavior”. Samtliga artiklar är vetenskapligt 

granskade (peer reviewed). Genom att läsa tidigare studier inom området och använda 
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referensmaterial från dessa har ytterligare artiklar hittats.  

 

3.3 Urval 
 

En population är enligt Holme och Solvang (1996) samtliga enheter som uppgifter önskas om. 

Utifrån studiens syfte klargjordes att det som skulle studeras var medarbetare på butiksnivå inom 

dagligvaruhandeln. Samtidigt behandlar studien prestationsmätning och därför undersöktes 

medarbetare inom företag som tillämpar prestationsmätning. Eftersom tidsramen var begränsad 

fick urvalet begränsas till att omfatta en kommun, Gällivare. Skribenterna är bosatta i Gällivare 

vilket har förenklat datainsamlingen då det bland annat bidrog till att författarna kunde ha 

personlig kontakt med samtliga butiksansvariga. I Gällivare tätort finns fem dagligvarubutiker 

som tillsammans har 99 medarbetare på butiksnivå som jobbar kontinuerligt och över 20 timmar i 

veckan, samtliga hör till kedjorna Coop och ICA. Uppgifter om antal anställda samlades in från 

respektive butiksansvarig. En viktig fråga vid urvalsprocessen var huruvida en totalundersökning 

eller stickprovsundersökning ska göras på den population som definierats (Arbnor & Bjerke, 

1994, s.306) Eftersom populationen enbart består av 99 medarbetare valdes en totalundersökning 

för att få ett så stort urval som möjligt. 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
 

För att uppfylla studien samlades data om populationen in genom en enkätundersökning. Enligt 

Bryman och Bell (2005) är enkäter både tids- och kostnadsbesparande jämfört med 

intervjubaserade undersökningar. Enkäterna var relativt enkla att administrera eftersom alla 

respondenter fick besvara samma frågor vilket förenklade sammanställningen av svaren. 

Samtidigt undveks även intervjuareffekten eftersom respondenternas svar inte påverkades av en 

intervjuare (Bryman & Bell, 2005, s.162). En pappersenkät användes eftersom svarsfrekvensen i 

regel är högre då än vid utskick av enkäter via e-post. 

 

Alla företag kontaktades per e-post och telefon. Vid kontakten med företagen fick författarna 

möjlighet att skapa sig en övergripande bild över företagens styrningssystem och användning av 

prestationsmätning. Enkäterna lämnades sedan ut till företagen. Detta skedde i två av butikerna i 

samband med morgonmöten då författarna fick möjlighet att presentera arbetet för medarbetarna. 

I de övriga butikerna tog de butiksansvariga på sig ansvaret att lämna ut enkäterna samt 

informera om detta. Enkäterna fanns tillgängliga på arbetsplatsen i en vecka innan de samlades in 

av författarna. För att tydliggöra samt påkalla uppmärksamhet gjordes informationsskyltar som 

sattes upp i fikarum. Påminnelser om ifyllnad av enkäten gjordes genom personliga besök i 

butikerna för att öka svarsfrekvensen.  

 

3.5 Bortfallsanalys  
 

Innan analysarbetet påbörjades studerades bortfall från enkätundersökningen. Enligt Tross (2007) 

får man räkna med en svarsfrekvens på mellan 50 och 75 procent. Sammanlagt besvarades 55 

enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 56 procent eftersom urvalet bestod av 99 medarbetare. 

Urvalet bestod enbart av medarbetare med en anställningsgrad på 50 procent eller högre. För att 

undvika övertäckning har därmed de enkäter som fyllts i av medarbetare som inte arbetar nog 

många timmar tagits bort från analysmaterialet. Variabelbortfall innebär att upplysningar rörande 
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enskilda enheter på enskilda variabler saknas, det vill säga att respondenter inte besvarar vissa 

frågor i enkäten (Holme & Solvang, 1996, sid.199). Det fanns inga variabelbortfall då alla 

enkäter var fullständigt besvarade.  

 

3.6 Operationalisering  
 

En fråga som måste tas hänsyn till är hur teorin ska bli undersökningsbar och det är det 

operationalisering syftar till (Holme & Solvang, 1996, s.160). Eftersom teorierna testades genom 

en enkätundersökning var det nödvändigt att översätta dessa till enkätfrågor. För att komma fram 

till en operationell definition måste en eller flera indikatorer för begreppen i teorin identifieras 

(Bryman & Bell, s.90). Eftersom denna studie syftar till att beskriva samband mellan effektiv 

prestationsmätning och prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivationsfaktorerna 

utformades indikatorer för båda begreppen utifrån den teoretiska referensramen. Vid 

operationaliseringen översattes dessa indikatorer till enkätfrågor som utformades tydligt för 

respondenterna.  

 

3.6.1 Enkätens utformning 
 

Vid en enkätundersökning finns ingen intervjuare på plats vilket innebär att respondenterna fyller 

i sina svar på egen hand. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid utformningen av enkäter då 

respondenterna inte kan få hjälp om det är någon fråga de inte förstår (Bryman & Bell, 2005, 

s.161-162). Frågorna i enkäten utformades enkelt och kortfattat för att de skulle vara lätta att 

besvara och på så vis minska risken för att respondenterna skulle tröttna och svara på alla frågor. 

Enkäten bestod av totalt 23 frågor, se bilaga 1.  

 

Inledningsvis ställdes fem sakfrågor om respondenten som innefattar kön, ålder, anställningstid, 

arbetstid och huruvida respondenten känner sig motiverad på sitt arbete eller inte. Dessa 

användes som kontrollvariabler för att se om dessa påverkade de samband som undersöktes i 

studien. De resterande frågorna i enkäten bestod av attitydfrågor. Vid användning av sakfrågor 

önskas information om hur det faktiskt förhåller sig medan attitydfrågorna fokuserar på hur 

respondenten anser det vara (Trost, 2007, s.67). Attitydfrågorna formulerades som ett antal 

påståendesatser där respondenten fick ange vilken utsträckning han eller hon instämmer i 

påståendena. Frågorna 6-15 formulerades utifrån indikatorerna för effektiv prestationsmätning 

för att ge en överblick av hur respondenten uppfattar prestationsmätningen. Frågorna 16-22 

formulerades i sin tur med utgångspunkt i indikatorerna för prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna. Syftet med detta var att se hur respondenterna uppfattar 

prestationsmätning och om de anser att prestationsmätning leder till arbetsmotivationsfaktorerna. 

Den sista frågan formulerades som ett direkt påstående om respondentens uppfattning av 

huruvida prestationsmätning påverkar deras arbetsmotivation.  

 

Enkäten bestod enbart av slutna frågor eftersom det enligt Bryman och Bell (2005) leder till att 

svaren på ett enkelt sätt kan bearbetas och jämförbarheten i svaren ökar. Trost (2007) 

rekommenderar att använda slutna frågor framför öppna eftersom öppna frågor är tidsödande 

samtidigt som det leder till större svarsbortfall på enstaka frågor.  Enkäten utformades med 

vågräta frågor och med så luftig layout som möjligt, med syfte att skapa enhetlighet för att 

undvika att respondenter svarar ogenomtänkt (Bryman & Bell, 2005, s.169). En skala mellan 1-5 
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valdes där 1 motsvarar ”stämmer ej” medan 5 motsvarar ”stämmer helt”.  

 

3.6.2 Pilottest  
 

Innan utlämningen av enkäten testades den av flera försökspersoner. Enligt Bryman och Bell 

(2005) är det speciellt viktigt att utföra pilottester vid enkätundersökningar eftersom ingen 

intervjuare finns tillhands vid ifyllandet av enkäten för att förtydliga eventuella oklarheter. Vid 

pilotestet fick respondenterna svara på om det fanns otydliga frågor, om layouten var bra, om 

instruktionerna var lätta att förstå och om det fanns några andra synpunkter. Genom detta 

framkom även hur lång tid enkäten tog att fylla i. Efter synpunkter från testpersoner omarbetades 

enkäten. Enkäten visades även för en branschkunnig person varpå vissa ändringar gjordes. De 

ändringar som gjordes var att en tydligare beskrivning av vad prestationsmätning innebär 

formulerades eftersom branschen ofta pratar om nyckeltal i stället för begreppet 

prestationsmätning.  

 

3.7 Kodning  
 

Svaren sammanställdes i Excel innan det vidare analyserades i statistikprogrammet SPSS. Innan 

analys var möjlig var en kodning nödvändig, där svaren omvandlas till olika mätetal (Holme & 

Solvang, 1996, s.197). I och med att enkäten utformats med likartade frågor underlättades arbetet 

vid kodningen av svarsalternativen. För att mäta en egenskap tilldelas egenskapen i fråga ett tal 

som representerar det värde egenskapen har (Holme & Solvang, 1996).  Enkätfrågorna delades 

upp med utgångspunkt i olika mätnivåer, det vill säga nominalskala, ordinalskala samt kvot- och 

intervallskala. Under kodningsprocessen omvandlades alla svarsalternativ till numeriska värden 

där exempelvis svarsalternativet ”man” omvandlades till siffran 1 och ”kvinna” fick siffran 2.  

 

3.8 Analysmetod  
 

Materialet analyserades i SPSS och deskriptiv statistik togs fram för att skapa en överblick av det 

insamlade materialet. Eftersom frågorna var uppdelade i dels frågor kring 

prestationsmätningsteorier, dels frågor kring prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna kunde två separata index sammanställas utifrån variablerna. En 

indexvariabel består av flera variabler som mäter olika attityder, i detta fall attityder till 

prestationsmätning och arbetsmotivation. Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2009) är 

många fenomen komplexa och består av många aspekter vilket gör det svårt att mäta med enbart 

en variabel (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009, s.473).   

 

En indexvariabel mäts på intervall- eller kvotskala även om de ingående variablerna är på 

ordinalskala (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009, s.74). För att prestationsmätning ska 

fungera effektivt bör det finnas förståelse, delaktighet, feedback, kontrollerbarhet och 

målkongruens och eftersom frågorna 6-15 besvarar dessa kriterier bedömdes det lämpligt att sätta 

samman dessa till ett index. Frågorna 16-22 som handlade om arbetsmotivation sammanfogades 

på samma sätt till ett andra index. Variablerna som adderades till de två indexen hade lika många 

svarsalternativ och var även vända i samma riktning. Därmed behövdes ingen omkodning göras 

utan de kunde användas på samma sätt. Indexets reliabilitet testades för att se om variablerna var 

korrelerade, vilket är en förutsättning för att indexet faktiskt ska kunna relateras till en gemensam 
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attityd för frågorna. Detta testades genom att använda måttet Cronbachs alpha i SPSS. 

Chronbachs alpha används ofta vid mätning av den interna reliabiliteten (Bryman & Bell, 2005, 

s.95). Enligt Bryman & Bell (2005) är en tumregel att värdet ska vara minst 0,8 och eftersom 

både indexet för effektiv prestationsmätning och arbetsmotivationsfaktorer låg över detta ansågs 

de vara reliabla, se bilaga 2 och bilaga 3. 

 

I och med att det finns två variabler i denna studie har en bivariat analys tillämpats, där en 

variabel är beroende och den andra oberoende. Detta innebär att en teknisk bestämning av 

variablerna görs där enheternas värde på den beroende variabeln varierar utifrån det värde 

enheten har på den oberoende variabeln (Holme & Solvang, 1996, s.221). I denna studie 

analyseras sambandet mellan huruvida ett effektivt prestationsmätningssystem inverkar på 

prestationsmätningens påverkan på de arbetsmotivationsfaktorer som identifierats i teorin. En 

linjär regressionsanalys tillämpades för att analysera sambandet mellan variablerna. Bivariat 

regressionsanalys är lämplig att använda när två kvantitativa variabler ska undersökas (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2009).  Variablerna som undersöks i denna studie är kvantitativa varför 

en bivariat regressionsanalys passade.  

 

I det analytiska synsättet talas i termer av orsak och verkan där ett kausalsamband anses föreligga 

mellan två typer av faktorer och orsaker kallas oberoende variabler medan verkan kallas 

beroende faktorer (Arbnor & Bjerke, 1994, s.78). Den oberoende variabeln är i detta fall effektiv 

prestationsmätning medan prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivationsfaktorerna är den 

beroende variabeln. Det är samtidigt viktigt att ta hänsyn till kontrollvariabler i analys av 

enkätundersökningen för att därmed utesluta ytterligare förklaringar. De inledande sakfrågorna i 

enkäten användes för att skapa en uppfattning om respondenterna och på så sätt kunna identifiera 

eventuella skillnader och ta hänsyn till dessa vid analysen. För att undersöka om sambandet 

mellan indexet för prestationsmätning samt indexet över arbetsmotivation var ett skensamband 

genomfördes en multivariat regressionsanalys där sambandet testades vid närvaro av 

kontrollvariablerna. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009)   

 

3.9 Reliabilitet 
 

Reliabilitet handlar enligt Bryman och Bell (2005) i grunden om frågor kring måttens och 

mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Det handlar inom kvantitativ forskning om att ha så 

pålitlig information som möjligt och detta uppnås om flera oberoende mätningar ger ungefär 

samma resultat. Om informationen som samlas in har låg reliabilitet kan den inte belysa 

frågeställningen på ett bra sätt (Holme och Solvang, 1996, s.163-169). För att kontrollera detta 

kan man göra ett ”test-retest” men detta är kostsamt och tidskrävande och därför var detta inte 

aktuellt i denna studie. För att öka reliabiliteten har frågeformuläret utformats kortfattat med 

syftet att undvika att respondenterna svarar slumpmässigt. Eftersom enkäten skulle fyllas i under 

arbetstid var detta en viktig aspekt att ta hänsyn till eftersom medarbetarna har arbetsuppgifter att 

sköta och annars riskerar att bli stressade vilket i sin tur minskar pålitligheten i svaren.  

 

Det finns två huvudsakliga kriterier som hjälper till att avgöra om ett statistiskt samband är ett 

orsakssamband och även vilken av variablerna som är den beroende respektive oberoende 

variabeln. Det första är tidsföljden mellan variablerna, det vill säga att en förändring i den 

oberoende variabeln måste inträffa innan en förändring i den beroende variabeln och inte 
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tvärtom. Gör man en tidsserieanalys är tidsföljden självklar men eftersom denna studie inte 

inkluderar någon tidsmässig analys måste det sunda förnuftet hos skribenterna samt teoretiska 

referensramen användas för att skilja ut orsakssambanden (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 

2009, s.144). Trots att studien syftar till att hitta kausala samband mellan variabler går det inte 

med säkerhet att säga att den oberoende variabeln kommer före den beroende variabeln (Bryman 

& Bell, 2005, s.100)  

 

3.10 Validitet 
 

Validitet innebär att det man mäter är det som faktiskt avses att mäta (Trost, 2007). Det innefattar 

hur väl frågorna som ställs till respondenterna faktiskt ger svar på det som önskas undersökas 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2009, s.108). Valet att enbart använda slutna frågor måste 

diskuteras när det gäller validitet. Det kan vara svårt att erhålla uttömmande svarsalternativ och 

det finns risk för att respondenterna uppfattar ett ord eller ett begrepp på olika sätt. Slutna frågor 

kan upplevas irriterande hos respondenterna om det inte finns något alternativ som de tycker 

passar in på dem. Eftersom enkäten i denna studie utformats enkelt och kortfattat finns en risk för 

att inte nog många frågor tagits med för att styrka validiteten. Dock ökar tillförlitligheten 

eftersom det gör att respondenterna inte tycker att enkäten är för lång. 

 

Det finns risk för att respondenterna tolkat frågorna i enkäten annorlunda trots att skribenterna 

presenterat arbetet, skrivit ett introduktionsbrev och försökt vara så tydliga som möjligt vid 

enkätutformningen. Detta är något som kan ha påverkat validiteten i denna studie eftersom det i 

så fall kan innebära att det som avses mätas har tolkats annorlunda av respondenterna. Pilottest 

har genomförts för att säkerställa att enkäten utformades så tydligt som möjligt. För att undvika 

bortfall har författarna varit aktiva med att påminna, informera och besöka butikerna samt 

medarbetarna kontinuerligt under undersökningsperioden. Trots detta blev det ett högt bortfall 

vilket måste tas hänsyn till vid analys och slutsatser. Kritik kan riktas mot antalet enkäter som 

lämnats ut och det är viktigt att beakta att det inte går att generalisera utöver den population som 

urvalet görs utifrån (Bryman & Bell, 2005, s.101). Eftersom undersökningen har genomförts i 

Gällivare kommun betyder det att resultatet enbart kan generaliseras till medarbetare inom denna 

kommun. Bryman och Bell (2005) menar också att slutsatser inte bör dras utöver den population 

som låg till grund för urvalet. 
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4 EMPIRI  
 

Här presenteras den empiri som samlats in i denna studie. Kapitlet är indelat i tre delar där den 

första delen behandlar de undersökta företagen samt information om respondenterna. I den 

andra delen presenteras respondenternas uppfattning om prestationsmätningens effektivitet och i 

den tredje delen presenteras uppfattningen om prestationsmätningens uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorer.  

 

4.1 Prestationsmätning inom de undersökta företagen 
 

De undersökta företagen består av fem dagligvaruhandelsbutiker i Gällivare som alla hör till 

någon av kedjorna Coop eller ICA. ICA är Nordens största detaljhandelsgrupp och deras centrala 

affärsidé är ”att vara det ledande detaljhandelsföretaget med fokus på måltider”. Varje ICA-butik 

har en ägare som själv ansvarar för organiseringen av butiken. Den övergripande affärsidén för 

Coop är; ”Vi ska med motiverade och engagerade medarbetare erbjuda medlemmar och kunder 

ett brett sortiment varor så att effektivitet, pris, kvalitet, service och omtanke gör vårt erbjudande 

konkurrenskraftigt”. Alla Coop-företag är dotterbolag som ägs av Coop Norden.  

 

Prestationsmätning tillämpas på alla de undersökta företagen i Gällivare tätort. Gemensamt för 

företagen är att de har morgonmöten som genomförs en eller flera gånger per vecka där 

prestationer följs upp och förbättringsåtgärder tas upp. På så sätt hålls medarbetarna informerade 

om hur det går för företagen samtidigt som de får reda på vad som kan förbättras och vad de kan 

göra för att förbättra prestationerna. Större möten hålls för utförligare rapporter enstaka gånger 

per år. Vanliga finansiella prestationsmått som används inom företagen är försäljning, svinn och 

omsättning per anställd och när det gäller icke-finansiella mått används främst 

kundnöjdhetsindex, medarbetarnöjdhet och ”hål i hyllan”. ICA använder sig även av en 

checklista som stäms av tre gånger i veckan där bland annat avsaknad av prislappar mäts. 

Nyckeltal jämförs mot andra företag inom branschen samt inom de egna kedjorna genom 

företagens centrala IT-system.  

 

4.1.1 Data om respondenterna 
 

55 medarbetare från fem butiker i Gällivare deltog i undersökningen och ombads besvara frågor 

angående deras uppfattning av prestationsmätning och arbetsmotivation. Figur 4.1 visar 

bakgrundsfakta om respondenterna som bestod av 80 procent kvinnor och 20 procent män. De 

flesta respondenterna var mellan 21-30 år eller över 50 år och i princip alla har arbetat mer än ett 

år inom företagen som undersöktes. Samtliga respondenter arbetade mer än 20 timmar per vecka.  

 



18 

 

 

Figur 4.1: Respondenternas anställningstid och åldersfördelning 

 

4.2 Respondenternas uppfattning om prestationsmätningens effektivitet  
 

Nedan presenteras resultaten från enkätundersökningens fråga 6-15 som behandlar medarbetarens 

uppfattning av prestationsmätningens effektivitet. De har fått svara på påståenden om de faktorer 

som handlar om effektiv prestationsmätning. Som det går att se i figur 4.2 nedan ligger 

medelvärdena för svaren över 3, vilket innebär att respondenterna i medel svarat ”stämmer 

delvis” eller ”stämmer bra” på samtliga frågor. I figuren presenteras en övergripande bild av 

resultatet av medarbetarnas uppfattning av prestationsmätning som sedan presenteras ytterligare i 

avsnitten nedan. 

 
Figur 4.2: Prestationsmätningens effektivitet 

1- Stämmer inte alls, 2- Stämmer mindre bra, 3- Stämmer delvis, 4- Stämmer bra 5- Stämmer helt 

 

4,07 

3,87 

3,84 

3,76 

3,75 

3,64 

3,58 

3,45 

3,31 

Jag förstår det som mäts 

Jag får tydlig information om det som mäts 

Det som mäts är i linje med företagets mål 

Prestationsmätning tydliggör vad som är viktigt 

Det som mäts är viktigt 

Jag kan påverka det som mäts 

Jag får tydlig feedback 

Jag får vara delaktig vid utformning 

Jag får snabb feedback 
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4.2.1 Målkongruens 
 

Resultaten i tabell 4.1 nedan visar svaren på de tre frågor som handlar om målkongruens, det vill 

säga om det som mäts är i linje med företagets mål. På samtliga frågor är det tydligt att den 

största andelen av respondenterna instämmer i dessa påståenden. Endast sju procent har svarat att 

det inte alls stämmer eller stämmer mindre bra i genomsnitt på dessa tre frågor. Att de flesta 

instämmer indikerar på att målkongruensen är relativt hög då respondenterna anser att det som 

mäts är viktigt samtidigt som det är i linje med företagens mål. 

 

TABELL 4.1 Målkongruens 

 

 
 

4.2.2 Kontrollerbarhet 
 

I tabell 4.2 visas svarsfördelningen på frågan om huruvida respondenterna anser att de kan 

påverka prestationsmåtten som mäts. Här instämmer de flesta i påståendet men där störst andel 

svar lagts är på alternativet ”stämmer delvis”. Ingen har svarat att de inte alls instämmer vilket 

visar på att alla anser att de till viss grad kan påverka det som mäts.  

 

TABELL 4.2 Kontrollerbarhet 

 

 
 

4.2.3 Förståelse och delaktighet 
 

Respondenterna svarade på tre frågor rörande förståelse och delaktighet vilka redovisas i tabell 

4.3. De två påståendena om förståelse stämmer bra enligt merparten av respondenterna och 

endast en låg andel på cirka sex procent tar avstånd från att de förstår och får tydlig information 

om det som mäts. Av alla frågor i enkäten är det dessa två frågor som fått flest svar som tyder på 

att respondenterna instämmer bra eller instämmer helt. Frågan om delaktighet har relativt hög 

spridning i svaren men i det stora hela har flest svarat att påståendet stämmer bra.  

 

 

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 3,6% 30,9% 36,4% 27,3%

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 7,3% 32,7% 30,9% 27,3%

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

0,0% 7,3% 34,5% 32,7% 25,5%

Det som mäts är i linje med företagets mål

Det som mäts är viktigt

PM tydliggör det som är viktigt

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

0,0% 14,5% 34,5% 23,6% 27,3%

Jag kan påverka det som mäts
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TABELL 4.3 Förståelse och delaktighet 

 

 
 

4.2.4 Feedback 
 

I tabell 4.4 presenteras resultatet från frågorna kring återkoppling och feedback. Frågan om tydlig 

feedback har fått större överensstämmelse än den om snabb feedback även om skillnaden inte är 

stor. Den största andelen respondenter håller med om påståendet delvis och bra vilket tyder på att 

de tycker att de får relativt tydlig och snabb feedback. Dessa svarsalternativ har samtidigt högst 

procentuell fördelning, jämfört med de andra alternativen, av respondenter som svarat att de tar 

avstånd från påståendena, det vill säga svarat stämmer inte alls eller stämmer mindre bra.  

 

TABELL 4.4 Feedback 

 

 
 
 

4.3 Respondenternas uppfattning om prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna 
 

Nedan i figur 4.4 presenteras resultaten från enkätundersökningens fråga 16-22 som undersöker 

till vilken grad medarbetarna upplever att prestationsmätning leder till uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorerna. Arbetsmotivationsfaktorerna som i denna studie undersökts har 

identifierats utifrån teorierna om arbetsmotivation och omfattas av; uppskattning, tillhörighet, 

utveckling, ansvar, belöning, arbetsuppgifter och balans mellan arbete och fritid. Här ligger 

medelvärdena, bortsett från en fråga, över 3.0 och respondenterna har i medel svarat ”stämmer 

delvis” eller ”stämmer bra”.  

 

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

3,6% 0,0% 20,0% 38,2% 38,2%

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

0,0% 7,3% 21,8% 47,3% 23,6%

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 20,0% 27,3% 32,7% 18,2%

Jag förstår det som mäts

Jag får tydlig information om det som mäts

Jag får vara delaktig vid utformning av PM

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

0,0% 14,5% 32,7% 32,7% 20,0%

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

5,5% 14,5% 34,5% 34,5% 10,9%

Jag får tydlig feedback

Jag får snabb feedback
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Figur 4.4: Respondenternas uppfattning av prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivation 

1- Stämmer inte alls, 2- Stämmer mindre bra, 3- Stämmer delvis, 4- Stämmer bra 5- Stämmer helt 

 

Tabell 4.5 nedan visar svarsfördelningen på respektive fråga och där framgår att flest andel 

respondenter instämmer i påståendet ”prestationsmätning leder till att mina arbetsuppgifter känns 

roligare”. På alla frågor, förutom en, håller större andel respondenter med i påståendet än andelen 

som har tagit avstånd. Den fråga som avviker från detta är påståendet ”prestationsmätning leder 

till ökad balans mellan mitt arbete och fritid”. På denna fråga har de flesta respondenter angett 

svarsalternativet stämmer delvis samtidigt som över hälften av respondenterna tar avstånd från 

påståendet. När det gäller påståendet om utveckling håller över 60 procent med. För tillhörighet 

med kollegor instämmer 60 procent medan tillhörigheter med chefer har en lägre siffra på 49 

procent. 58 procent håller med om att prestationsmätning leder till ökad uppskattning och för 

ökat ansvar är motsvarande siffra 65,5 procent. När det gäller belöning förekommer, i jämförelse 

mot svarsfördelningen på de andra påståendena, en stor spridning i respondenternas svar. Trots 

det ligger typvärdet på denna fråga på ”stämmer bra”.   

 

  

3,87 

3,84 

3,76 

3,67 

3,64 

3,53 

3,16 

2,67 

Arbetsuppgifterna känns roligare i och med PM 

PM leder till ökat ansvar 

PM leder till ökade utvecklingsmöjligheter 

PM leder till ökad tillhörighet mellan kollegor 

PM leder till ökad uppskattning 

PM leder till ökad tillhörighet med chefer 

PM leder till ökad belöning 

PM leder till ökad balans mellan arbete och fritid 
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TABELL 4.5: Respondenternas uppfattning av prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorer 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 7,3% 27,3% 40,0% 23,6%

PM leder till ökad utveckling

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 12,7% 25,5% 36,4% 23,6%

PM leder till ökad känsla av tillhörighet mellan mig och mina kollegor

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

3,6% 12,7% 34,5% 25,5% 23,6%

PM leder till ökad känsla av tillhörighet mellan mig och mina chefer

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

3,6% 10,9% 27,3% 34,5% 23,6%

PM leder till ökad uppskattning

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

1,8% 5,5% 27,3% 38,2% 27,3%

PM leder till ökat ansvar

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

3,6% 7,3% 21,8% 32,7% 34,5%

PM  leder till att mina arbetsuppgifter känns roligare

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

21,8% 10,9% 20,0% 23,7% 23,6%

PM leder till ökad belöning

Stämmer inte alls Stämmer mindre bra Stämmer delvis Stämmer bra Stämmer helt

20,0% 25,5% 30,9% 14,5% 9,1%

PM leder till ökad balans mellan arbete och fritid
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5 ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras resultatet från föregående kapitel genom att jämförelser mellan teori 

och empiri görs. Kapitlet är indelat i tre delar där första delen består av en analys av 

prestationsmätningens effektivitet, den andra tar upp uppfyllelsen av 

arbetsmotivationsfaktorerna och den tredje delen analyserar sambandet mellan indexet över 

prestationsmätningens effektivitet och indexet över prestationsmätningens uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorerna. 

 

5.1 Analys av prestationsmätningens effektivitet  
  

Resultatet visar att medarbetarna instämmer i påståendena om prestationsmätningens effektivitet.  

Respondenterna anser att det som mäts är viktigt och i linje med företagets mål och ur empirin 

går det att se att målkongruens uppfylls hos medarbetarna. Målkongruens är viktigt enligt Ukko, 

Tenhunen och Rantanen (2007) eftersom medarbetare måste veta hur deras prestationer är 

relaterade till organisationens mål. När det gäller kontrollerbarhet och huruvida respondenterna 

anser att de kan påverka det som mäts är en stor del av respondenterna instämmande vilket tyder 

på att kontrollerbarhetskriteriet uppfylls i hög grad. Det verkar som att de flesta respondenterna 

förstår det som mäts och får vara delaktiga i utformningen av det som mäts, vilket enligt Melnyk, 

Stewart och Swink (2004) är av betydelse för att prestationsmätning ska fungera effektivt. Snabb 

och tydlig feedback är viktigt för medarbetares motivation (Dumond, 1994). Eftersom de flesta 

av respondenterna anser att de får tydlig och snabb feedback tyder det på att kriteriet uppfylls.  

 

För att se hur effektivt prestationsmätningssystemet är enligt respondenterna sammanfattas de 

frågor som presenterats tidigare i ett index som inkluderar; målkongruens, kontrollerbarhet, 

förståelse och delaktighet samt feedback. Detta eftersom det inte utifrån de enskilda variablerna 

går att säga hur effektivt prestationsmätningssystemet är. Dessa faktorer har i teorin identifierats 

som viktiga för att prestationsmätning ska fungera effektivt och bidra till motivation (Dumond, 

1994; Kaplan & Norton, 2000; Merchant, 2006; Ukko, Tenhunen & Rantanen, 2007).  

 

Nedan i figur 4.3 presenteras indexet i form av ett histogram där det går att utläsa ett medelvärde 

på 3.7 vilket tyder på att det gemensamma resultatet av alla dessa frågor ligger nära ”stämmer 

bra”. Histogrammet visar medelvärdena för alla respondenter på samtliga frågor om effektiv 

prestationsmätning. Medelvärdena återspeglar varje respondents totala medelvärde utifrån alla 

dessa frågor.  Den låga standardavvikelsen tyder på att spridningen i svaret ligger samlat kring 

medelvärdet. Det går att utläsa från histogrammet att svaren ligger mer samlade mot höger vilket 

innebär att respondenterna är mer åt det instämmande hållet och tycker att faktorerna för effektiv 

prestationsmätning uppfylls.  
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Figur 4.3: Index över effektiv prestationsmätning 

1- Stämmer inte alls, 2- Stämmer mindre bra, 3- Stämmer delvis, 4- Stämmer bra 5- Stämmer helt 

 

5.2 Analys av prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna 
 

Resultatet tyder på att prestationsmätning bidrar till arbetsmotivation eftersom respondenterna är 

instämmande till frågorna om arbetsmotivationsfaktorer. Detta förutsatt att de grundläggande 

behoven överlag är täckta på arbetsplatsen, det vill säga behov som trygghet och säkerhet samt 

arbetsvillkor (Didham, Stringer & Theivananthampillai, 2011; Stum, 2001). Endast på en av 

frågorna ställer sig respondenterna mer åt det icke instämmande hållet än det instämmande, och 

det är frågan om prestationsmätning bidrar till ökad balans mellan arbete och fritid. I Stums 

(2001) behovspyramid är det högsta behovet arbets- och livsharmoni. Detta resultat kan utifrån 

Stum (2001) tolkas som att prestationsmätning bidrar till uppfyllelse av de övriga 

arbetsmotivationsfaktorerna men att den allra högsta graden av arbetsmotivation och bästa 

prestation inte uppfylls av prestationsmätning inom dagligvaruhandeln.  

 

För att sammanfatta frågorna som berör prestationsmätningens påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna har ett andra index utformats som visar huruvida medarbetarna anser 

att prestationsmätning leder till arbetsmotivation. Indexet inkluderar arbetsmotivationsfaktorerna 

utveckling, tillhörighet, uppskattning, ökat ansvar, arbetsuppgifter, belöning samt balans mellan 

arbete och fritid är faktorer som enligt teorin ska leda till arbetsmotivation (Stum, 2001; Didham, 

Stringer & Theivananthampillai, 2011; Myers & Tietjen, 1998). 

 

Indexet har sammanfattats i ett histogram, se figur 4.5, som visar respondenternas medelvärden 

på samtliga frågor angående prestationsmätnings påverkan på arbetsmotivation och reflekterar de 

totala medelvärdena utifrån alla dessa frågor. Medelvärdet är 3,5 och standardavvikelsen är 0,9 

vilket indikerar på att respondenterna är relativt eniga i sina svar. Detta tyder på att medarbetarna 

Medelvärde: 3,70 

Standardavvikelse: ,718 

Antal: 55 
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överlag instämmer mer än de inte instämmer i påståendena om att prestationsmätnings påverkar 

arbetsmotivationsfaktorerna positivt. Även här går det att se att svaren ligger mer åt det högra 

hållet vilket tyder på att respondenterna i olika grad anser att de tycker prestationsmätning leder 

till att arbetsmotivationsfaktorerna uppfylls.  

 

 
 

Figur 4.5 Index över prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivationsfaktorer 

1- Stämmer inte alls, 2- Stämmer mindre bra, 3- Stämmer delvis, 4- Stämmer bra 5- Stämmer helt 

 

5.3 Sambandet mellan effektiv prestationsmätning och prestationsmätningens 

påverkan på arbetsmotivationsfaktorerna 
 

För att se vilket samband som finns sammanfattas de båda indexen som analyserats i föregående 

avsnitt i ett spridningsdiagram, se figur 5.3. Ur spridningsdiagrammet illustreras sambandet 

mellan effektiv prestationsmätning på X-axeln och prestationsmätningens uppfyllande av 

arbetsmotivationsfaktorer på Y-axeln. Varje punkt i diagrammet representerar en respondents 

svar på samtliga frågor i respektive index och kan därmed beskrivas som sambandet mellan 

medelvärdet för de båda indexen. Totalt visar diagrammet 55 punkter vilka motsvarar alla 55 

respondenter.  

 

Medelvärde: 3,5 

Standardavvikelse: ,894 

Antal: 55 
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Figur 5.1: Spridningsdiagram över sambandet mellan effektiv prestationsmätning och 

prestationsmätningens uppfyllande av arbetsmotivationsfaktorer. 

1- Stämmer inte alls, 2- Stämmer mindre bra, 3- Stämmer delvis, 4- Stämmer bra 5- Stämmer helt 

 

Som går att utläsa ur figur 5.3 finns ett positivt samband mellan de båda indexen vilket innebär 

att en ökad effektivitet i prestationsmätningen leder till en ökad uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorerna. För att exemplifiera detta; förståelsen för prestationsmätningen ökar 

bland medarbetarna och eftersom detta är en faktor som ska bidra till motivation och ökad 

effektivitet kommer det i sin tur att leda till att medarbetarna upplever en högre uppfyllelse av 

arbetsmotivationsfaktorerna. Det säger dock inget om vilken enskild variabel som leder till ökad 

uppfyllelse av arbetsmotivationsfaktorerna. Av punkterna i spridningsdiagrammet går det att se 

att respondenter som upplever att de inte förstår, kan påverka, får vara delaktiga och så vidare, 

inte heller anser att prestationsmätningen leder till uppfyllelse av arbetsmotivationsfaktorerna. På 

samma sätt upplever de som tvärtom förstår, kan påverka och får vara delaktiga att 

prestationsmätning uppfyller arbetsmotivationsfaktorerna i högre grad. 

 

En linjär regressionsanalys har genomförts för att vidare analysera sambandet mellan effektiv 

prestationsmätning och prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivationsfaktorerna mer 

detaljerat. Genom att genomföra en regressionsanalys visas vilken effekt den oberoende 

variabeln har på den beroende variabeln. Först har en bivariat regressionsanalys genomförts för 

att visa vilken effekt indexet över effektiv prestationsmätning har på indexet för 

arbetsmotivationsfaktorer. Därefter har en multivariant analys genomförts för att kontrollera 

sambandet mot kontrollvariablerna kön, ålder, arbetstid samt anställningstid. I tabell 5.1 nedan 

presenteras resultatet av regressionsanalysen. 

 

  

Uppfyllandet av 

arbetsmotivations

-faktorer 

Prestationsmätningens 

effektivitet 
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TABELL 5.1: Regressionsanalys av sambandet mellan effektiv prestationsmätning och 

prestationsmätningens uppfyllande av arbetsmotivationsfaktorer 

 

 
 

Modell 1 i tabellen ovan visar den bivariata regressionsanalysen, det vill säga analysen av 

huvudsambandet mellan effektiv prestationsmätning och prestationsmätningens uppfyllande av 

arbetsmotivationsfaktorer. B-koefficienten visar .913 vilket innebär att ett steg uppåt i 

prestationsmätningens effektivitet påverkar prestationsmätningens uppfyllande av 

arbetsmotivationsfaktorer med 91,3 procent i samma riktning. De tre stjärnorna visar att 

signifikansnivån är mindre än 0,001 vilket betyder att det med 99 procents säkerhet går att säga 

att koefficienten är skild från 0. Detta innebär att koefficienten är signifikant, i och med att den 

måste vara skild från 0 för att visa att den oberoende variabeln har en effekt på den beroende 

variabeln.  

 

R^2-värdet visar på hur stor del av variationen i prestationsmätnings uppfyllande av 

arbetsmotivationsfaktorer som förklaras av prestationsmätningens effektivitet. I detta fall har 

Adjusted R Square använts vilket tar hänsyn till antalet oberoende variabler som ingår i analysen. 

Genom att använda denna justeras måttet ner något och ett försiktigare mått tillämpas. Av R^2 

går det att utläsa att effektiviteten i prestationsmätningen har en förklaringskraft på 

prestationsmätningens uppfyllande av arbetsmotivationsfaktorer på 52,8 procent. Korrelationen 

mellan variablerna visar på att ett högt medelvärde på den ena variabeln ger ett högt medelvärde 

på den andra variabeln.  

 

Modell 2 i tabellen visar den multivariata analysen, som utöver huvudsambandet, även tar hänsyn 

till kontrollvariablerna och visar att sambandet blir något starkare än om ingen hänsyn tas till 

dessa. Det visar att det är främst ålder som har en negativ effekt eftersom det är den enda 

signifikanta variabeln i modell 2, bortsett från prestationsmätningens effektivitet. Efter 

genomförandet av den multivariata analysen ses att något mer av variationen av uppfyllandet av 

motivationsfaktorer kan förklaras när kontrollvariablerna inkluderas.  

 

Modell 1 Modell 2

PM PM, ålder, kön, 

anställningstid, arbetstid

PM .913*** .941***

(-.116) (-.118)

Ålder  -.186*

(.083)

Kön .025

(.025)

Anställningstid .061

(.107)

Arbetstid  -.033

(.171)

Intercept .143 .525

(.438) (.832)

N 55 55

R^2 .528 .556
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5.3.1 Sammanfattande analys av sambandet  
 

Sambandsanalysen ovan visar att det finns ett positivt samband mellan prestationsmätningens 

effektivitet och prestationsmätningens uppfyllande av arbetsmotivationsfaktorer samt att detta 

samband är signifikant även om hänsyns tas till kontrollvariabler. Detta tolkas som att 

målkongruens, kontrollerbarhet, förståelse, delaktighet och feedback har betydelse för vilken 

grad respondenterna upplever att prestationsmätning bidrar till arbetsmotivationsfaktorernas 

uppfyllelse. Detta är i linje med Micheli och Manzoni (2010) som menar att prestationsmätning 

ska påverka motivation hos medarbetare. Medarbetare är mer engagerade i det som de själva kan 

påverka och om detta inte uppfylls kan det leda till minskad motivation (Ukko, Tenhunen & 

Rantanen, 2008; Merchant & Van der Stede, 2007). Resultaten från denna studie tyder på att 

förståelse och delaktighet är viktigt för att prestationsmätning ska bidra till ökad arbetsmotivation 

hos medarbetare vilket är i linje med Tung, Baird och Schoch (2011) och Ukko, Tenhunen och 

Rantanen (2008) som menar att en högre nivå medarbetardelaktighet och förståelse ger ett 

effektivt prestationsmätningssystem och påverkar individers motivationsnivå. Enligt Stums 

(2001) prestationspyramid är delaktighet viktigt eftersom medarbetare behöver känna tillhörighet 

för att bli motiverade. Både snabb och tydlig feedback tycks enligt denna undersökning ha 

inverkan på prestationsmätningens påverkan på arbetsmotivationsfaktorerna. Enligt Dumond 

(1994) kan motivation förbättras genom att medarbetare får information om var de ligger i 

förhållande till prestationsmåtten.  
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6 SLUTSATSER 
 

I detta avslutande kapitel presenteras inledningsvis slutsatserna av studien med utgångspunkt i 

studiens syfte och undersökningsfrågor. Vidare följer en diskussion och förslag till fortsatt 

forskning.  

 

6.1 Övergripande slutsatser 
 

Syftet med studien är att beskriva och analysera sambandet mellan prestationsmätning och dess 

påverkan på arbetsmotivationsfaktorer hos medarbetare på butiksnivå inom dagligvaruhandeln. 

För att uppnå syftet besvaras här de undersökningsfrågor som ställdes i kapitel 2. 

 

 Hur upplever medarbetarna prestationsmätningens effektivitet? 

 
Prestationsmätningens effektivitet uppfylls i relativt hög grad och medarbetarna instämmer delvis 

eller bra på samtliga faktorer, det vill säga håller med om att målkongruens, kontrollerbarhet, 

förståelse, delaktighet och feedback uppfylls. Detta är i linje med tidigare forskning som menar 

att dessa kriterier ska vara uppfyllda för att prestationsmätning ska vara effektivt och leda till 

arbetsmotivation, vilket majoriteten av respondenterna anser att prestationsmätning gör. 

 

 Hur påverkas arbetsmotivationsfaktorerna av prestationsmätning? 

 

Prestationsmätning påverkar arbetsmotivationsfaktorerna; arbetsuppgifterna känns roligare, 

uppskattning, ansvarskänsla, utveckling, tillhörighet och belöning. Slutsatsen av studiens resultat 

är att prestationsmätning inte tycks leda till ökad balans mellan arbete och fritid men uppfyller de 

övriga faktorerna.  

 

 Leder effektiv prestationsmätning till en ökad uppfyllelse av arbetsmotivationsfaktorerna?  

 

Det finns ett positivt samband mellan effektiv prestationsmätning och prestationsmätningens 

uppfyllelse av arbetsmotivationsfaktorer på butiksnivå inom dagligvaruhandeln. Ju bättre 

uppfyllelse av faktorerna förståelse, tydlig information, målkongruens, kontrollerbarhet, 

återkoppling och delaktighet, desto bättre uppfyllelse av arbetsmotivationsfaktorerna enligt 

medarbetarna.  

 

6.2 Avlutande diskussion 
 

Denna studie visar att det finns ett samband mellan hur effektiv prestationsmätningen är och hur 

väl prestationsmätningen i sin tur leder till arbetsmotivation i form av att 

arbetsmotivationsfaktorerna uppfylls. Inga generella slutsatser om detta kan dock dras eftersom 

studien enbart genomförts på en begränsad population. Denna undersökning omfattar 

medarbetare inom dagligvaruhandeln i Gällivare. Det kan tänkas att flesta företag inom 

dagligvaruhandeln har liknande system för prestationsmätning samtidigt som prestationsmätning 

tillämpas av flertalet organisationer. Därför är det möjligt att denna studie kan vara bra för andra 

organisationer även inom andra branscher att ta till sig. Studien kan ge teoretiskt bidrag i form av 



30 

 

att beskriva ett medarbetarperspektiv på lägre nivåer inom organisationer och hur 

prestationsmätning påverkar de anställdas arbetsmotivation.  

 

I och med att många tidigare studier främst fokuserar på prestationsmätning överlag tror vi att 

denna studie kan ge kunskap om prestationsmätning ur ett annat perspektiv. Samtidigt kan 

resultatet av denna studie bidra till information som är till nytta för organisationer och få dem att 

inse fördelarna med att mäta prestationer på lägre nivåer samt göra det på ett effektivt sätt för att 

skapa arbetsmotivation. Detta genom att se till att medarbetarna förstår det som mäts, kan 

påverka det som mäts, att prestationsmätningen är i linje med de anställdas mål och 

organisationens mål samt att medarbetarna tillåts vara delaktiga och får feedback på sina 

prestationer. De anställdas arbetsmotivation påverkar i sin tur de anställdas prestationsnivå. 

Högpresterande arbetare kan i sin tur hjälpa organisationer att uppnå sina mål och uppfylla sina 

strategier och på så sätt driva sin verksamhet effektivt och uppnå ägares och övriga intressenters 

mål. 

 

Denna studie visar även att prestationsmätning bidrar till uppfyllandet av de flesta 

arbetsmotivationsfaktorer som behandlades i studien. Detta visar på att prestationsmätning är ett 

styrmedel som är bra att använda på lägre nivåer. Att prestationsmätning gör så att 

arbetsuppgifterna känns roligare för medarbetarna var den arbetsmotivationsfaktor som flest 

respondenter svarade ”stämmer helt” på. Detta är intressant då det är någonting som inte 

framkommit i den litteraturstudie som genomförts samtidigt som faktumet att medarbetare anser 

att sina arbetsuppgifter känns roliga är viktigt för att kunna leverera på hög nivå. 

  

Studien ger inte empiriskt stöd för att prestationsmätning ska leda till balans mellan arbete och 

fritid. Balans mellan arbete och fritid innebär enligt Stum (2001) att företag ska se sina 

medarbetare som individer och inte som ”enbart arbetare”. Detta är intressant då 

prestationsmätning innebär att prestationer mäts för att styra individer och se 

förbättringsområden. Samtidigt ska ett bra prestationsmätningssystem innehålla feedback och 

återkoppling samt utvärdering av prestationsmätningen resultat.  Om detta genomförs på ett, ur 

medarbetarnas perspektiv, effektivt sätt kanske det kan påverka balansen mellan arbete och fritid. 

Detta vore intressant att studera vidare för att se om det går att finna empiriskt stöd för att 

prestationsmätning påverkar balans mellan arbete och fritid. En fråga som kan ställas är varför 

resultatet blev som det blev angående denna motivationsfaktor. Kanske beror det på att 

påståendet om denna motivationsfaktor i enkätundersökningen missuppfattades av 

respondenterna.     

 

6.3 Förslag till vidare forskning 
 

Denna studie fokusera på sambandet mellan prestationsmätning och arbetsmotivation på 

butiksnivå inom dagligvaruhandeln och är utförd genom en kvantitativ metod där ingen djupare 

förståelse ges. Det vore intressant att undersöka vilka specifika kriterier för effektiv 

prestationsmätning som bidrar till ökad uppfyllelse av respektive arbetsmotivationsfaktor. Detta 

skulle kunna göras genom en kvalitativ undersökning för att skapa ökad förståelse. Det vore 

intressant att studera om exempelvis delaktighet påverkar arbetsmotivationsfaktorn tillhörighet 

och om tydlig och snabb feedback leder till uppskattning. Ett annat förslag till vidare forskning är 

att undersöka sambandet mellan prestationsmätning och arbetsmotivation inom andra branscher, 
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förslagsvis inom branscher där mätningar sker mer på individnivå, såsom inom exempelvis 

redovisningsbyråer. I denna studie visade det sig att åldern har betydelse för hur medarbetare ser 

på prestationsmätning och arbetsmotivation men detta var inget som undersöktes vidare. Det 

skulle kunna vara ett alternativ till vidare forskning. I studien har fokus varit på att se hur 

prestationsmätning påverkar faktorer som leder till arbetsmotivation men har utelämnat faktorer 

som kan påverka arbetsmotivationen negativt. En studie där negativa effekter av 

prestationsmätning undersöks kan därmed vara ett område för vidare forskning. Upplever de 

anställda att de mäts för mycket och hur påverkar det i så fall arbetsmotivationen? Eftersom 

denna studie genomfördes under en tid på tio veckor är antalet undersökningsobjekt få. Det hade 

varit av intresse av att genomföra denna studie på ett större antal respondenter och med en större 

geografisk spridning för att se om det ger liknade resultat.     
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Enkätundersökning 
 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom redovisning och styrning vid Luleå 

Tekniska Universitet. Vi ska undersöka hur prestationsmätning inom företag påverkar 

arbetsmotivation. Med prestationsmätning menas de prestationer som mäts inom företag, 

exempelvis nyckeltal. Prestationer som mäts inom dagligvaruhandeln är exempelvis 

kundnöjdhet, försäljning, kostnader, svinn och hål i hyllan/fyllnadsgrad.  

 

Studien kommer genomföras genom en enkätinsamling och alla svar är anonyma. Det betyder 

mycket för oss om du vill svara på våra frågor och det tar cirka 5 minuter. Nedan följer ett antal 

frågor. Var vänlig och markera din åsikt genom att ringa in det (ett) alternativ som 

stämmer bäst överens med Din uppfattning. 

 

Frågor om dig 

1. Kön           Man            Kvinna 

2. Ålder        <20             21-30          31-40          41-50          50+ 

3. Hur många år har du arbetat inom företaget?  

>1 1-5 5-10 10+ 

4. Hur mycket arbetar du i genomsnitt per vecka? 

Mindre än 20 timmar   20-30 timmar   Mer än 30 timmar 

5. Känner du dig motiverad på ditt arbete? 

Ja Delvis        Nej 

 

Påståenden om prestationsmätning och motivation 

6. Jag får tydlig information om det som mäts på min arbetsplats 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

7. Jag förstår varför prestationsmåtten på min arbetsplats mäts 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

8. Jag kan påverka utfallet av det som mäts 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

9. Jag får tydlig feedback/återkoppling på det som mäts 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

10. Jag får snabb feedback/återkoppling på prestationerna 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 
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11. Det som mäts är i linje med att uppnå företagets mål 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt  

12. Det är rätt saker som mäts inom ditt företag. Dvs: det som mäts är viktigt. 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

13. Prestationsmätning tydliggör vad som är viktigt att göra på min arbetsplats 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

14. Jag får vara delaktig vid utveckling av prestationsmått som används på min arbetsplats 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

15. Prestationsmätning leder till ökad kompetensutveckling  

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

16. Prestationsmätning leder till en ökad känsla av tillhörighet mellan mig och mina 

kollegor? 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

17. Prestationsmätning leder till en ökad känsla av tillhörighet mellan mig och mina chefer 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

18. Prestationsmätning leder till att du får ökad uppskattning för mina prestationer 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

19. Prestationsmätning leder till ökat ansvar 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

20. Mina arbetsuppgifter känns roligare i och med att jag har prestationsmått att sträva 

efter 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

21. Prestationsmätning bidrar till ökad belöning (exempelvis befordran eller bonus) 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

22. Prestationsmätning bidrar till ökad balans mellan mitt arbete och fritid 

Stämmer ej  1 2 3 4 5  Stämmer helt 

23. Tycker du att prestationsmätning bidrar till ökad arbetsmotivation hos dig? 

Ja Delvis        Nej 

 

Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten, 

Emelie & Anna 
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Bilaga 2 
 

Cronbachs Alpha Index: effektiv prestationsmätning 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,892 9 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Jag får tydlig information om 
det som mäts 

29,40 34,652 ,627 ,882 

Jag förstår det som mäts 29,20 33,867 ,624 ,882 
Jag kan påverka det som 
mäts 

29,64 32,532 ,684 ,877 

Jag får tydlig feedback 29,69 32,180 ,779 ,869 
Jag får snabb feedback 29,96 33,739 ,578 ,886 
Det som mäts är i linje med 
företagets mål 

29,44 33,065 ,724 ,874 

Rätt saker mäts 29,53 33,624 ,612 ,883 
PM tydliggör vad som är 
viktigt 

29,51 33,477 ,696 ,877 

Jag får vara delaktig vid 
utformning 

29,82 33,818 ,547 ,889 
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Bilaga 3 

Cronbachs Alpha Index: prestationsmätnings påverkan på 

arbetsmotivationsfaktorerna 

 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases 

Valid 55 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 55 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

,916 8 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total 

Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

PM bidrar till ökad 
kompetensutveckling 

24,38 41,018 ,752 ,904 

Prestationsmätning leder till 
ökad känsla av tillhörighet 
mellan mig och mina 
kollegor 

24,47 39,735 ,794 ,900 

Prestationsmätning leder till 
ökad känsla av tillhörighet 
mellan mig och mina chefer 

24,62 38,463 ,842 ,896 

Prestationsmätning leder till 
ökad uppskattning 

24,51 39,255 ,799 ,900 

Prestationsmätning leder till 
ökad ansvar 

24,31 41,958 ,671 ,910 

Prestationsmätning leder till 
att mina arbetsuppgifter 
känns roligare 

24,27 38,832 ,823 ,898 

Prestationsmätning leder till 
ökad belöning 

24,98 35,981 ,737 ,908 

Prestationsmätning leder till 
ökad balans mellan mitt 
arbete och fritid 

25,47 42,106 ,482 ,927 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


