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ABSTRACT 
 

Management Control involves using different systems to lead and manage members of an 

organization to achieve strategic objectives. Performance measurements are usually applied to 

verify and evaluate the achievement of objectives. Individuals in organizations face an 

increased demand of performance due to the last decades of business world changes. The use 

of individual performance measurements have become more common in organizations. The 

purpose of individual performance measurements is to motivate individuals towards achieving 

individual objectives, which should lead to achieving strategic objectives. Designing 

individual performance measurements is a complicated procedure that includes challenges for 

the organization. It is difficult not to have too many measurements and to measure the right 

activities that lead to achieving strategic objectives. If applying incorrect measures it can 

affect the individual to make wrong decisions unfavorable to the organization in the long 

term. Individual performance measurements can also have a negative behavioral effect on the 

individual, for example stress. The purpose of this study is to describe individual performance 

measurement through two perspectives; the management perspective and the individual 

perspective. The study will answer two research questions: What criteria is perceived as 

important when designing individual performance measurements, from a management 

perspective, and why are they important? What individual behavioral effects can be observed 

from the individual performance measurements and why? A case study was made at LKAB, 

at a unit applying individual performance measurements. The case study was made by four 

semi-structured personal interviews. The result of the study shows that four criteria are 

perceived as important when designing individual performance measurements. These are 

congruence, feedback, understanding and controllability. The first three criteria can be 

connected with the purpose of individual performance measurements; that they should lead to 

achieving strategic objectives. Controllability is perceived as important due to the fact that 

individuals are assessed on the performance measurements, and therefore should have control 

over them. The most distinguishable behavioral effect of individual performance measures is 

that they motivate the individual, this mainly because the individual is involved in the process 

of designing them. The conclusion of the study is that individual performance measurements 

are perceived as positive from both perspectives. From a management perspective, not all 

criteria are equally important when designing individual performance measurements. This 

seems to be an effect of what kind of activities conducted in the organization. Regarding the 

individual behavioral effects, it seems to be connected with the individual participating when 

designing them. The ambition of different individuals and other conditions at the organization 

also appear to be significant and management should consider this when designing individual 

performance measurements.  

 

  



 

 

SAMMANFATTNING 
 

Ekonomistyrning innebär att med hjälp av olika styrmedel leda och styra organisationens 

medlemmar till att uppnå strategiska mål. För att kontrollera och utvärdera att målen nås är 

det vanligt att tillämpa prestationsmått. Affärsvärlden har förändrats och idag ställs högre krav 

på individen att prestera. Detta har lett till att individuella prestationsmått har börjat tillämpas 

i större utsträckning. Syftet med de individuella prestationsmåtten är att motivera individen 

till att sträva mot individuella mål som även leder till att strategiska mål nås. Att utforma de 

individuella prestationsmåtten är komplext och medför många utmaningar för organisationen. 

Det gäller att inte ha för många mått samt att mäta rätt aktiviteter som leder till att strategiska 

mål nås. Felaktiga mått kan leda till att individen tar felaktiga beslut som missgynnar 

organisationen på lång sikt. Individuella prestationsmått kan även ha en negativ 

beteendeeffekt på individen i form av stress. Syftet med studien är att beskriva individuella 

prestationsmått utifrån två perspektiv, ledningsperspektiv och individperspektiv. Detta genom 

att besvara två frågeställningar: Vilka kriterier upplevs som viktiga vid utformningen av 

individuella prestationsmått ur ett ledningsperspektiv och varför anses dessa som viktiga? 

Samt vilka beteendeeffekter får individuella prestationsmått på individen och vad beror 

beteendeeffekterna på? En fallstudie vid en enhet, som tillämpar individuella prestationsmått, 

på LKAB utfördes. Fallstudien utformades genom fyra semi-strukturerade personliga 

intervjuer. Resultatet av studien visar att fyra kriterier anses vara viktiga vid utformningen. 

Dessa är kongruens, återkoppling, förståelse och kontrollerbarhet. De tre förstnämnda 

kriterierna kan kopplas ihop med syftet att de individuella prestationsmåtten ska leda till 

strategisk måluppfyllelse. Kontrollerbarheten anses viktig då individen bedöms utifrån måtten 

och därmed ska ha kontroll över dem. Den tydligaste beteendeeffekten av individuella 

prestationsmått är att de motiverar individen, detta främst tack vare att individen är delaktig i 

utformningen av dem. Studiens slutsats är att individuella prestationsmått upplevs som 

positivt ur båda perspektiven. Ur ledningsperspektivet anses inte alla kriterier lika viktiga vid 

utformningen av individuella prestationsmått och detta verkar vara en effekt av vilken slags 

verksamhet som bedrivs. Vidare verkar beteendeeffekten av individuella prestationsmått vara 

kopplade till delaktigheten i utformningen. Även individernas ambition samt övriga 

förhållanden på arbetsplatsen verkar ha betydelse och detta är något som ledningen bör ha i 

beaktande när individuella prestationsmått utformas.  
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1 INTRODUKTION  
 

Detta kapitel introducerar ämnet prestationsmätning inom organisationer. Kapitlet börjar 

med en övergripande beskrivning av prestationsmått och dess syfte för att sedan gå in på 

individuella prestationsmått. En problemdiskussion om utformningen av prestationsmått och 

hur de individuella prestationsmåtten motiverar individen presenteras. Detta leder fram till 

syftet med studien och dess frågeställning.   

 

1.1 Ekonomistyrning 
 

Nyckeln till framgång för en organisation är, enligt Anthony och Govindarajan (2007), att få 

alla medlemmar i organisationen att sträva i samma riktning, mot organisationens strategiska 

målsättning. Den strategiska målsättningen grundar sig i organisationens vision och affärsidé. 

Organisationens vision beskriver det önskvärda framtida tillståndet för organisationen och 

affärsidén klargör vad organisationen ägnar sig åt och vad de strategiska målen är. Utifrån 

detta utformas strategier för hur organisationen ska uppnå målen. De strategiska målen bryts 

sedan ner i operativa mål som riktar sig till de olika organisatoriska nivåerna. Syftet med 

dessa är att de ska formuleras på ett sätt som innebär att om de uppnås även leder till 

strategisk måluppfyllelse. Ekonomistyrning innebär att med hjälp av olika styrverktyg leda 

och styra organisationens medlemmar till att uppnå de operativa målen och därmed även de 

strategiska. Traditionellt sett har ekonomistyrningen fokuserat på finansiella mål, men i takt 

med att affärsmiljön förändrats har fokusering på icke-finansiella mål ökat (Ax, Johansson & 

Kullvén, 2011).  

 

1.2 Prestationsmått 
 

För att kontrollera och utvärdera om de operativa målen uppnås på önskvärt vis används 

prestationsmått. Prestationsmåtten är en central del av ekonomistyrningen och anges i tal eller 

i annat mått (Ax et al, 2011). Enligt Melnyk, Stewart och Swink (2004) är prestationsmått 

kritiska faktorer för att organisationens strategiska mål ska uppfyllas: ”Strategy without 

metrics is useless, metrics without strategy are meaningless”. Med detta menas att 

prestationsmåtten och de strategiska målen är sammankopplade och fyller därmed ingen 

funktion utan varandra. För att få medarbetarna att arbeta mot de strategiska målen för hela 

organisationen krävs att själva syftet med organisationen, varför den finns, bryts ner i 

konkreta och uppnåeliga mål. Därefter ska strategier, för hur målen ska uppfyllas, utformas. 

Ett vanligt citat inom ekonomistyrning är ”what you measure, is what you get” (Merchant, 

2006). Önskvärt är att prestationsmåtten ska utformas på ett sätt som leder och påverkar 

medarbetarna att uppnå de strategiska målen. 

 

Väl utformade prestationsmått används för att utvärdera och kontrollera prestationerna i en 

organisation. Prestationsmåtten är ett verktyg för medarbetarna att handla och ta beslut efter, 

som i slutändan leder till att strategiska mål nås (Melnyk et al, 2004). Enligt Melnyk et al 

(2004) har prestationsmåtten tre fundamentala funktioner för organisationen. Dessa är 

kontroll, kommunikation och förbättring. Prestationsmåtten ska kunna kontrolleras av den 

som är ansvarig för att uppnå målen. Välgjorda mått ska även kommunicera ut de 

övergripande målen till individen, så att medarbetarna får en känsla av vad som krävs utan att 

behöva förstå invecklade processer. Till sist ska välgjorda mått även identifiera gapet mellan 

prestation och förväntningar och därmed hjälpa till att ingripa för förbättringar. Storleken och 

riktningen på gapet ger information som är användbar i förändringsarbetet och justeringar i 

verksamheten. För att prestationsmåtten ska leda till måluppfyllelse menar Merchant (2006) 



2 

 

att de bör uppfylla sex kriterier. Dessa kriterier innefattar kongruens, kontrollerbarhet, 

punktlighet, noggrannhet, förståelse och kostnadseffektivitet. Det kan dock vara svårt att 

utforma ett prestationsmått som uppfyller alla kriterier. Merchant (2006) menar att en 

kombination av flera olika prestationsmått är att föredra. I dagens föränderliga affärsmiljö bör 

måtten även vara flexibla för att kunna identifiera och reagera på förändringar snabbt (Melnyk 

et al, 2004).  

 

Att utforma prestationsmåtten är ett komplext arbete, utmaningen är att inte ha för många mått 

samt att förstå måtten och därmed utarbeta riktlinjer för användningen av dem (Melnyk et al, 

2004). Tidigare studier pekar på vikten av prestationsmått men även på att det finns 

svårigheter med dem. Kostnaden att utforma prestationsmått är stora (Merchant, 2006 & 

Micheli & Manzoni, 2010) och därmed ska fördelen med prestationsmåttet övervägas mot 

kostnaden att utforma och följa upp det. Micheli et al (2010) hävdar även att komplexiteten 

med att utforma prestationsmått kan leda till att inkorrekta mått används och därmed kan 

organisationen ta skada genom att kostnaderna ökar, men även genom att felaktiga 

prestationsmått leder till beteenden som inte är gynnsamma för organisationen och dess 

strategiska målsättning. I en intervju med professor Andy Neely (Management Decision, 

2004) hävdar han att organisationer tenderar att mäta det som är enkelt att mäta samt att mäta 

för mycket, vilket leder till felaktiga mått som inte medför måluppfyllnad. Ett flertal tidigare 

studier pekar även på risken med att endast använda finansiella prestationsmått (Dossi & 

Patelli, 2010, Tung, Baird & Schoch, 2011, Pavlov & Bourne, 2011), då de kan leda till att 

kortsiktiga beslut tas som skadar organisationen på lång sikt. Finansiella mått beskriver 

konsekvenser av tidigare beslut och ger ingen överblick av övriga viktiga områden, så som 

kvalitet och service. Författarna menar att organisationer måste använda sig av både 

finansiella och icke-finansiella mått för en långsiktig lönsamhet.   

 

1.3 Individuella prestationsmått 
 

Affärsmiljön har genomgått en del förändringar under de senaste decennierna och idag har det 

till exempel blivit vanligt att styrningen går från en centraliserad styrning till att vara mer 

decentraliserad (Hiam, 2002). Enligt Daum (2002) konkurrerar organisationer på en marknad 

där efterfrågan från konsumenter styr och det blir viktigare att skapa långsiktiga relationer 

med kunder och leverantörer, samtidigt som organisationerna måste vara innovativa och 

utvecklas. Detta leder till att ansvar delegeras till individen. Enligt Hiam (2002) krävs ett nytt 

sätt att utforma styrningen i en organisation för att nå önskat utfall. Till detta behövs 

medarbetare som är självgående, engagerade och tar initiativ för att klara av de utmanande 

prestationskrav affärsomvärlden ställer på organisationer. Det blir mer vanligt att operativa 

mål bryts ner ytterligare och att medarbetarna får individuella prestationsmål att uppfylla. 

Detta medför att även prestationsmåtten blir individuella. Syftet med detta är enligt 

Marginson, McAulay, Roush och Zijl, (2014) att motivera individen till att klara av 

utmanande krav och när målen uppnåtts, känna tillfredsställelse och självförtroende till att 

ställa högre krav på sig själv. Hiam (2002) menar dock att för höga krav på individen kan ha 

negativa effekter så som arbetsrelaterad stress, sömnlöshet och ångest. Enligt Locke, Klein 

och Mento (1992) har individuella prestationsmått olika effekter på olika individer, beroende 

på hur höga krav individen ställer på sig själv. Individer med höga krav kan påverkas negativt 

då de upplever mer stress än individer med mindre krav på sig själva.  

 

Tidigare studier har visat att om individen själv får vara med att utveckla sina individuella 

mål, kan motivationen att uppnå dem öka (Hiam, 2002, Azofra, Begona & Santidrian, 2003). 

Detta leder till att den inre motivationen ökar, vilket innebär att individen själv vill uppnå mål 
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utan att behöva konstant stimulans från chefen. Ett flertal studier (Hiam, 2002, Merchant, 

2006, Burkert, Fischer & Schäffer, 2011, Langevin & Mendoza, 2013) påpekar även vikten av 

att tillämpa kontrollerbarhetsprincipen när prestationsmåtten utformas. Detta innebär att 

individen endast ska vara ansvarig för det denne kan kontrollera, för att kunna upprätthålla 

motivationen till att uppnå mål. Om individen inte kan kontrollera prestationsmåtten kan det 

leda till en känsla av osäkerhet och sämre prestationer. En annan viktig motivationsfaktor är 

snabb återkoppling (Merchant, 2006, Cravens, Oliver & Stewart, 2010, Hiam, 2002, Sadri & 

Bowen, 2011) till individen. Positiv återkoppling kan stärka individens motivation och leda 

till att viljan att dela med sig av sin prestation till andra ökar, medan negativ återkoppling kan 

ha följden att individen inte känner uppskattning.   

 

Enligt Micheli et al (2010) finns lite forskning om vilka beteendekonsekvenser individuella 

prestationsmått har. Syftet med prestationsmått är att uppnå organisationens strategiska mål. 

Felaktiga mått kan dock missgynna organisationen i form av att negativa beteenden 

uppmuntras, innovation och lärande hämmas samt att måtten har liten effekt på 

beslutsprocesserna inom organisationen. Även Melnyk et al (2004) hävdar att det finns mer 

forskning angående övergripande prestationsmått för att uppnå strategiska mål men betydligt 

mindre om den operativa nivån och de individuella prestationsmåtten. Individuella 

prestationsmått har varit vanligare i kunskapsintensiva arbeten. Idag tillämpas de även av 

organisationer inom andra områden. Det finns tidigare studier om motivation och målsättning, 

dock lite om hur individuella prestationsmått påverkar individen. Det finns därmed utrymme 

att studera hur utformningen av de individuella prestationsmåtten påverkar individens 

beteende, medför de att individen motiveras eller leder de till negativa effekter såsom stress?    

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien är att beskriva individuella prestationsmått utifrån två perspektiv, dels ur 

ett ledningsperspektiv, dels ur ett individuellt perspektiv. Studien behandlar hur individen 

påverkas av de individuella prestationsmåtten och hur dessa utformas för att motivera 

individen till att nå strategiska mål. En beskrivning av effekterna kan leda till en ökad 

förståelse för hur individen påverkas av individuella prestationsmått samt hur organisationen 

kan utforma dessa på lämpligt sätt för att uppnå strategiska mål. Detta leder fram till studiens 

två frågeställningar:  

 

Vilka kriterier upplevs som viktiga vid utformningen av individuella prestationsmått ur ett 

ledningsperspektiv och varför anses dessa vara viktiga?  

 

Vilka beteendeeffekter får individuella prestationsmått på individen och vad beror 

beteendeeffekterna på? 
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2 METOD 
 

Detta kapitel beskriver vilka metodval skribenterna gjorde för att genomföra studien samt 

motivering till dessa val. Därefter beskrivs tillvägagångssätten för att genomföra studien och 

kapitlet avslutas med en förklaring av analysmetoden samt en diskussion om studiens 

trovärdighet.  

 

2.1 Forskningsansats 
 

En deduktiv forskningsansats användes i studien, vilket innebär att studiens teoretiska 

referensram utformades av tidigare studier och teorier inom ämnet. Utifrån resultatet av 

studien bekräftas eller förkastas sedan tidigare slutsatser (Bryman & Bell, 2011). Studiens 

teoretiska referensram byggdes upp av två delar; prestationsmått och individuella 

prestationsmått. Första delen innefattade tidigare studier inom ämnet prestationsmått och 

fokuserade främst på hur dessa utformas och vilka svårigheter som finns med utformningen. 

Då tidigare studier i ämnet beteendeeffekter av individuella prestationsmått var få byggdes 

den delen även upp av andra studier och teorier som ansågs vara relevanta för studien. 

 

För att besvara frågeställningen gjordes en kvalitativ studie. En kvalitativ studie innebär att 

det finns ett flertal verkligheter som kan vara sanna, forskaren strävar efter en bild av 

verkligheten och försöker förstå denna och få en helhetssyn (Bryman & Bell, 2011).  

 

2.2 Fallstudie 
 

För att erhålla större förståelse för en händelse eller beteende används fallstudie. 

Målsättningen är att belysa det allmänna genom att analysera de enskilda företeelserna. 

Vanligast förekommande vid fallstudiemetoder är småskalighet och fokusering på en enda 

undersökningsenhet. Målet är att studera denna på djupet och i detalj jämfört med en ytlig 

undersökning. I fallstudier är det, förutom resultatet, även viktigt att processen till denna 

presenteras. Processen ska beskrivas tillräckligt detaljerat, för att läsaren ska kunna göra 

bedömningen om resultatet av fallstudien är relevant för andra situationer och organisationer 

(Denscombe, 2000). Denna studie fokuserade på utformningen och beteendeeffekterna av 

prestationsmått på individnivå, därför valdes en fallstudie i form av semi-strukturerade 

intervjuer. Studien avgränsades till en enhet inom en organisation. Syftet är dock att resultatet 

av studien kommer kunna tillämpas på andra organisationer som liknar denna. 

 

2.2.1 Val av fallstudie 
 

Valet av fallstudie föll på en enhet inom LKAB som tillämpat individuella prestationsmått 

under ett flertal år, vilket framkom under första kontakten med enhetschefen. Kontakten 

upprättades av skribenterna via e-post. Valet av enhet motiverades vidare med att både 

enhetschefen och medarbetarna hade relativt lång erfarenhet av individuella prestationsmått 

och därmed även stora möjligheter att ge skribenterna en beskrivande bild av dem.  

 

2.3 Litteratursökning 
 

Då denna studie hade en deduktiv undersökningsansats, var den teoretiska referensramen av 

vikt, då denna låg till grund för intervjuguiden och analysen av empirin. För att få förkunskap 

inom ämnet och kunna utforma den teoretiska referensramen lästes vetenskapligt granskade 
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artiklar, som främst bestod av tidigare empiriska studier, samt böcker inom ämnet. 

Litteratursökningen gjordes genom Luleå tekniska universitetsbiblioteks databas Primo. 

Sökord som användes var; “Performance measurement, metrics, operation management, 

strategic management, goals, individual goals, individual performance measurements, stress, 

individual motivation, leadership, Maslow hierarchy of needs, Hertzberg, Vroom´s 

expectancy theory, internal and external motivation”. Slutligen valdes 20 artiklar, som ansågs 

vara relevanta, till att utforma den teoretiska referensramen. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

Insamlingen av empiri gjordes genom semi-strukturerade personliga intervjuer. Valet av 

denna intervjumetod motiverades med möjligheten att ställa följdfrågor för en djupare 

förståelse, kunna förklara begrepp vid behov samt möjligheten för intervjusubjekten att 

förmedla sina åsikter i ämnet tydligt. Intervjufrågorna förmedlades inte i förväg till 

intervjusubjekten då skribenterna ville ha spontana svar på frågorna och undvika uttänkta och 

inlärda svar.  

 

För att få en bredare uppfattning om vilka beteendeeffekter individuella prestationsmått 

medför samt vad som uppfattas som viktiga kriterier vid utformningen av dem, intervjuades 

en chef och tre medarbetare på enheten. Medarbetarna valdes utifrån rekommendationsurval 

(Bryman & Bell, 2011), där enhetschefen föreslog dem. Intervjusubjekten erbjöds anonymitet, 

vilket framgick tydligt till intervjusubjekten när de blev tillfrågade om de ville ställa upp på 

en personlig intervju. Med anonym menas att både namn och enhet inte publicerades. Då 

studien fokuserade på individens beteenden, vilket kan vara ett känsligt område, motiverades 

anonymiteten med att skribenterna ville uppmuntra intervjusubjekten till total ärlighet. För att 

underlätta för läsaren gav skribenterna intervjusubjekten fiktiva namn i empirin. Skribenterna 

valde de fyra vanligaste efternamnen i Sverige.  

  

Intervjuguiden utformades utifrån den teoretiska referensramen, syftet och studiens 

frågeställningar. Två olika intervjuguider utformades, en för intervjun med enhetschefen 

(Bilaga 1) och en för medarbetarna (Bilaga 2). Detta för att skribenternas två forskningsfrågor 

riktade sig till olika parter inom enheten. Intervjuerna ägde rum den 16 maj och den 21 maj, år 

2014 och genomfördes på intervjusubjektens arbetsplats. Vid intervjuerna, som tog cirka 40 

minuter per intervju, var båda skribenterna närvarande. Intervjuerna ägde rum i ett enskilt 

rum, där endast intervjusubjektet och skribenterna var närvarande. En av skribenterna agerade 

intervjuledare och den andra förde anteckningar under intervjun. Vid ett tillfälle var 

intervjuledaren tvungen att förklara ett begrepp till ett intervjusubjekt, innan denne kunde 

svara på frågan. En inspelning av varje intervju gjordes för att lättare kunna sammanfatta 

empirin.  

 

2.5 Analysmetod 
 

Empirin sammanställdes med hjälp av inspelningarna av varje intervju. Enligt Lantz (1993) 

utgör intervjusubjektens svar data som, efter analysen, ligger till grund för resultat och 

slutsats. Skribenterna valde därmed ut delar av intervjun, som ansågs vara relevanta till 

frågeställningen och syftet med studien. Analysen utgick sedan från empirin. Vid en kvalitativ 

studie innehåller analysen skribenternas reflektioner över det som beskrivits i empirin (Lantz, 

1993). Likheter och olikheter i empirin lyftes fram och tolkades för att sedan jämföras med 

den teoretiska referensramen. Därefter tolkades likheter och olikheter mellan den teoretiska 

referensramen och empirin. Då intervjuguiden utformades utifrån den teoretiska 
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referensramen underlättades analysen, då skribenterna kunde ställa den teoretiska 

referensramen mot empirin och utifrån detta se likheter och olikheter. Skribenterna fann 

intressanta likheter och olikheter i empirin som analyserades, exempelvis uppfattades 

återkopplingen olika hos individerna och huruvida de individuella målen nådde till strategisk 

måluppfyllelse. En del olikheter fanns även med den teoretiska referensramen, där den 

främsta var avsaknaden av stress hos individerna. Utifrån analysen kunde slutligen den 

övergripande frågeställningen besvaras och slutsatser dras. 

 

2.6 Trovärdighet 
 

Vanligtvis används reliabilitet och validitet vid bedömningen av studier. Enligt Bryman och 

Bell (2011) lämpar sig dock inte det i en kvalitativ studie då det inte går att få en absolut bild 

av den sociala verkligheten av en kvalitativ studie. I en kvalitativ studie är det brukligt att 

istället använda trovärdighet i form av tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet (Ibid).  

 

2.6.1 Tillförlitlighet 
 

Hur tillförlitlig studien är bedöms utifrån hur väl det som beskrivs stämmer överens med 

verkligheten ur andra personers perspektiv (Bryman & Bell, 2011 s. 307). Intervjusubjekten 

valdes för att enheten har flera års erfarenhet av individuella prestationsmått. Samtliga 

intervjusubjekt har arbetat med dessa mått i mer än två år. Intervjuguiden utgick från den 

teoretiska referensramen som utformades utifrån tidigare studier inom ämnet. Skribenterna 

beaktade risken att frågorna skulle kunna vara ledande och därmed valdes öppna frågor i 

intervjuguiden. Då det är ett känsligt ämne erbjöds intervjusubjekten att förbli anonyma i 

studien. Enhetschefen visste vilka tre medarbetare som intervjuades, men fick inte ta del av 

vilket intervjusubjekt som sagt vad i intervjuerna. LKAB har idag ungefär 4300 anställda 

(www.lkab.com), vilket innebär att det blir svårt för läsaren att gissa sig till vilken avdelning 

intervjusubjekten tillhörde.  

 

2.6.2 Överförbarhet 
 

Med överförbarhet menas hur pass överförbar studiens resultat är till annan miljö. Med en 

detaljerad beskrivning av studien förses läsaren med möjligheten att tillämpa resultatet i en 

annan miljö (Bryman & Bell, 2011 s. 307). Då det endast gjordes intervjuer på en enhet inom 

en organisation finns det vissa begränsningar i analysen, då den utgår från intervjusubjektens 

åsikter och är baserad på enhetens verksamhet. 

 

2.6.3 Pålitlighet 
 

Hur pålitlig en studie är bedöms utifrån hur lätt det är att följa studiens alla faser för att 

granskaren ska kunna bedöma om resultatet av studien är pålitligt (Bryman & Bell, 2011 s. 

307). Studien har granskats kontinuerligt och reviderats utifrån kommentarer av andra 

skribenter och handledare. Innan intervjuerna gjordes en testintervju på en medstudent. 

Intervjusubjekten fick inte tillgång till frågorna förrän vid intervjutillfället och därmed var 

svaren inte förberedda. Intervjuerna spelades in och anteckningar fördes av skribenterna, som 

sedan låg till grund för empirin och analysen. I metodkapitlet har det beskrivits hur studien 

gått till steg för steg, för att läsaren ska kunna följa hur studien genomfördes.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 

Detta kapitel beskriver prestationsmått. Kapitlet börjar med en beskrivning av 

prestationsmått och utformningen av dessa och bygger på tidigare studier inom ämnet. 

Vidare beskrivs de individuella prestationsmåtten och olika beteendeeffekter av dem på 

individnivå. Denna del innehåller även övergripande teorier om motivation då det finns 

begränsat med tidigare studier om individuella prestationsmått. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning av den teoretiska referensramen.    

 

3.1 Prestationsmått 
 

Att styra en organisation är ett komplext arbete som kräver kontroll för att säkerställa att de 

strategiska målen uppnås. För att kontrollera att målen uppnås kan organisationen använda sig 

av prestationsmått. Organisationens strategiska mål styr vilka prestationsmått som används 

(Anthony et al, 2007). Figur 1 visar ramverket för hur en organisations bör utforma 

prestationsmått.  

 

 
Figur 1: Ramverket för utformning av prestationsmått 

Källa: Anthony och Govindarajan (2007) 

 

Ramverket visar vikten av att mäta rätt faktorer för att få medarbetarna att göra det som ska 

göras för att nå de strategiska målen. Anthony et al (2007) påpekar även vikten att belöna 

medarbetarna då detta motiverar dem att uppnå målen. Även Merchant (2006) menar att 

prestationsmått ska leda och motivera medarbetarna till att uppnå strategiska mål på lång sikt 

samt att värdera medarbetarnas prestationer. Prestationsmått kan verka kraftfullt i form av tre 

olika faktorer (Neely, Management Decision, 2004). För det första klargör prestationsmåtten 

vad som är viktigt i organisationen. För det andra kommunicerar de ut tydliga målsättningar 

nedåt i organisationen och får medarbetare att arbeta i rätt riktning. Till sist ger kontroll och 

uppföljning av måtten en utvärdering huruvida målen nås. Enligt Azofra, Prieto och 

Santidrian (2003) ger prestationsmått kontroll på två olika sätt; dels genom intern kontroll av 

medarbetarnas beteenden, dels genom att se konsekvenserna på resultatet genom 

medarbetarnas handlingar och beslut.  

 

 

STRATEGI 

Det som är viktigt, mäts 

Det som blir belönat, är 

viktigt 

Det som blir gjort,  

blir belönat 

Det som mäts,  

blir gjort 
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3.1.1 Finansiella och icke-finansiella mått 
 

Ett prestationsmått kan vara av finansiell eller icke-finansiell karaktär. Traditionellt sett har 

finansiella prestationsmått, såsom vinst, kassaflöde och avkastning, varit vanligast i 

organisationer (Tung et al, 2011). Dessa har dock enligt flera tidigare studier en del brister 

(Tung et al, 2011, Micheli et al, 2009, Dossi et al, 2010, Azofra et al, 2003) och idag är det 

vanligast att en kombination av finansiella och icke-finansiella mått tillämpas. Ett icke-

finansiellt mått kan vara kvantitativt eller kvalitativt (Azofra et al, 2003). Micheli et al (2009) 

menar att prestationsmåtten har en positiv inverkan på resultat, mål och strategi om 

beslutsprocessen stöds av både finansiella och icke-finansiella mått.  

 

Enligt Tung et al (2011) beskriver finansiella mått konsekvenser av handlingar, inte orsaker. 

Att endast använda sig av dessa mått kan leda till att kortsiktiga beslut tas som missgynnar 

organisationen i längden. Finansiella mått ger inte heller någon överblick på hur medarbetarna 

hanterar övriga viktiga områden, till exempel kvalitet och service. Därmed är en kombination 

av olika mått att föredra, då de icke-finansiella måtten hjälper till att genomföra 

organisationens strategi. Även Azofra et al (2003) påpekar vikten av att tillämpa både 

finansiella och icke-finansiella mått, då finansiella mått ger en fördröjd information om 

resultatet och dessa kan inte förutse framtida nödvändiga åtgärder. Enligt Dossi et al (2010) 

har användandet av icke-finansiella mått ökat men organisationer ser fortfarande finansiella 

mått som viktigast. Icke-finansiella mått är däremot betydelsefulla vad gäller kommunikation 

och lärande inom organisationen. Dessa mått kan användas till att diskutera och utvärdera 

resultat och strategiska beslut mellan avdelningar och därmed fungera som läromedel.  

 

Dossi et al (2010) menar att det finns tre faktorer som stödjer att icke-finansiella mått är bättre 

än finansiella, vad gäller kommunikation och samverkande relationer. För det första kan de ge 

en djupare information av prestationen, då de används på operativ nivå. De ger även en mer 

framåtblickande bild av organisationen och kan fånga upp viktiga drivkrafter för prestation. 

Till sist breddar icke-finansiella mått kontrollområdet och bidrar till att kortsiktiga mått och 

beslut undviks. Azofra et al (2003) menar att icke-finansiella mått lättare kommunicerar ut 

organisationens strategi till alla nivåer inom organisationen.  

 

3.1.2 Utformning av prestationsmått 
 

Enligt Melnyk et al (2004) ska prestationsmåtten definieras i förhållande till en referenspunkt. 

För att måtten ska vara effektiva eftersträvas lättförståeliga och rimliga mått för den som ska 

använda måtten. Enligt Tung et al (2011) används prestationsmått för att mäta och kontrollera 

att resultatet är i linje med de strategiska målen. Prestationsmått kan motverka osäkerhet som 

finns på grund av brist på information. Genom prestationsmått sätts tydliga mål och lärande 

stöds genom återkoppling (Marginson et al, 2014). Merchant (2006) hävdar att det finns 

svårigheter med att utforma bra prestationsmått. Det finns sex kriterier som prestationsmåtten 

ska uppfylla för att de ska vara effektiva, dessa är kongruens, kontrollerbarhet, punktlighet, 

noggrannhet, förståelse och kostnadseffektivitet.  

 

Kongruens innebär att prestationsmåtten måste överensstämma med organisationens 

strategiska mål. Detta är enligt Merchant (2006) ett av de viktigaste kriterierna, då måtten ska 

motivera medarbetarna att arbeta mot att uppnå dessa mål. Ett bra prestationsmått ska stiga 

när bra åtgärder vidtas och organisationens mål uppnås och gå ner när sämre åtgärder vidtas. 

Om ett mått inte återspeglar framsteg mot de strategiska målen, leder det till att arbetet med 

att motivera medarbetarna att sträva mot dessa mål blir improduktivt, oavsett hur väl 
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prestationsmåtten uppfyller de övriga kriterierna. Merchant (2006) hävdar att ett inkongruent 

prestationsmått kan vara kontraproduktivt och leda till kortsiktiga beteenden samt att fel 

beslut tas som skadar organisationen på lång sikt. Ett annat viktigt kriterium är enligt 

Merchant (2006) kontrollerbarhet. Med detta menas att medarbetaren som är ansvarig för att 

ett visst mål ska nås och därmed blir kontrollerad av ett prestationsmått, måste kunna 

kontrollera och själv kunna påverka prestationsmåttet. Om medarbetaren inte kan kontrollera 

prestationsmåttet minskar motivationen och incitamentet till att uppnå målet. Detta kriterium 

är svårt att uppfylla, trots vikten av den, då mycket inom en organisation påverkas av yttre 

faktorer. Det tredje kriteriet, punktlighet, avser tiden mellan medarbetarens agerande och 

mätningen samt återkopplingen. Ur ett motivationsperspektiv är punktligheten en kritisk 

faktor, då en snabb återkoppling och belöning ger större måluppfyllelse och förstärker 

motivationen hos medarbetaren (Merchant, 2006). Om återkopplingen dröjer för länge kan det 

leda till att incitament till förbättringar uteblir. Noggrannhet innefattar två begrepp; precision 

och objektivitet. Precision innebär att måtten ska vara exakta för att inte förlora sitt 

informationsvärde och ge en fel bild av verkligheten. Om måtten varierar kan medarbetaren 

uppleva orättvisa om bra resultat inte erkänns eller belönas. Det andra begreppet, objektivitet, 

innebär att den som mäts inte ska vara ansvarig för själva mätningen, utan den ska utföras av 

någon annan (Merchant, 2006). Det är även viktigt att medarbetaren har en förståelse för vad 

prestationsmåtten visar och hur de mäts för att kunna göra förbättringar i sitt arbete mot 

målen. Till sist menar Merchant (2006) att kostnadseffektivitet är ett viktigt kriterium vid 

utformningen av prestationsmått. Många prestationsmått är kostsamma att ta fram och det är 

viktigt att göra en noggrann avvägning för att se att fördelarna med måttet överstiger 

kostnaderna. Merchant (2006) menar att det är svårt att hitta prestationsmått som uppfyller 

alla sex kriterier. I stället ska organisationen utforma en kombination av flera olika 

prestationsmått för att uppfylla dem.  

 

De fördelar och begränsningar som berör prestationsmåtten beror på organisationens 

definition av vad prestationsmåtten bör vara och hur de är kopplade till genomförandet av 

strategin att uppnå målen (Micheli et al, 2009). Neely (Management Decision, 2004) delar 

upp prestationsmåtten i fyra olika processer; utformning, genomförande, hantering och 

utveckling. Alla delar innebär utmaningar för organisationen. Utformning handlar om att välja 

rätt mått. Här menar Neely att många organisationer väljer prestationsmått som är lätta att 

mäta och inte nödvändigtvis leder till att strategiska mål nås. Cravens et al (2010) menar att 

fel utformade mått kan leda till att medarbetaren strävar efter kortsiktiga mål och tar beslut 

som missgynnar organisationen på lång sikt.  

 

Den andra delen, genomförande, innebär att implementeringen av prestationsmåtten bör ge en 

förståelse av syftet med dem samt att användningen av dem leder till måluppfyllelse. Här 

menar Neely (Management Decision, 2004) att utbildning av medarbetare är av  vikt för att 

öka förståelsen för detta. Även Tung et al (2011) hävdar att utbildning av medarbetare är en 

viktig faktor för att överkomma många utmaningar med utformningen av prestationsmåtten. 

En stödjande ledning är viktigt enligt Neely (Management Decision, 2004), då det finns en 

viss rädsla för prestationsmått. De uppfattas ofta som negativa och kritiska mot individen då 

otillfredsställande resultat används av ledningen i ett dömande och skrämmande sätt som 

uppmuntrar defensivt beteende, snarare än motiverande.  

 

Hantering innebär att fokusera på rätt sak, målen. Neely (Management Decision, 2004) hävdar 

att det finns tendenser att mäta det som är enkelt att mäta och att mäta för mycket. Enligt 

Melnyk et al (2004) bidrar bra prestationsmått till att underlätta bedömningen angående 

måluppfyllelse och belysa områden som bör förbättras inom organisationen. Viktigt är att 
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måtten är värderingsbara, det vill säga måtten ska vara kopplade till hur verksamheten 

levererar värde till slutkunden. Detta är en utmaning, då många mått inte är direkt kopplade 

till detta och därmed kan det vara svårt för medarbetarna att se den indirekta kopplingen 

(Melnyk et al, 2004). Cravens et al (2010) hävdar att väl implementerade prestationsmått kan 

bidra till att motivationen ökar och att kommunikation mellan medarbetare uppmuntras. 

 

Det sista steget i processen är utveckling och innebär att organisationen konstant bör följa upp 

måtten för att snabbt kunna fånga upp förändringar som är nödvändiga. En ständig 

utvärdering av prestationsmåtten leder till en större förståelse för verksamheten (Dossi et al, 

2010). Azofra et al (2003) menar att en ständig förändring och anpassning av måtten ökar 

möjligheten att markera ansvar och få medarbetare att medverka i utformningen av dem. 

Enligt Azofra et al (2003) ökar intresset och motivationen att uppnå mål om enheten själv får 

vara med i utformningen av prestationsmåtten, jämfört med om de utformas av ledningen. 

Även Dossi et al (2010) hävdar att gapet mellan beslutsfattare och medarbetare bör reduceras 

för att effektivare nå strategiska mål. Prestationsmåtten kan stödja delaktighet och främja rätt 

beteende som anpassas till den strategi som leder till måluppfyllnad (Micheli et al, 2009). 

Detta innebär att prestationsmåtten, som styrverktyg, kan motivera prestationer till att uppnå 

målen.  

 

3.2 Individuella prestationsmått 
 

Då affärsmiljön har förändrats utsätts medarbetare för en mer utmanande arbetsmiljö idag 

jämfört med för 20 år sedan. Det ställs högre krav på individernas prestationer, arbete över 

organisations- och funktionsgränser blir vanligare och medför krav på högre 

samarbetsförmåga. Dagens medarbetare förväntas även vara mer produktiva, de ska arbeta 

hårdare, längre och producera mer för mindre resurser. Organisationer vill ha entusiastiska 

och motiverade medarbetare som tror på deras arbete och förmågan att lyckas. Medarbetare 

som inte är rädda för förändringar, som ser problem som en utmaning och som har stor 

samarbetsförmåga för att nå förbättrade prestationer (Hiam, 2002). Ett sätt att motivera 

individen är att utforma individuella prestationsmått för att kunna kontrollera att individen 

uppfyller sina mål och därmed även hela organisationens.  

 

Enligt Marginson et al (2014) är individuella prestationsmått effektivt av två anledningar. För 

det första är prestationsmåtten en systematisk metod för att översätta strategin till mätbara mål 

som kan kommuniceras tydligt till individen. Nyckeltal ger positivt stöd för målarbete då 

kvantifierade mål är mer effektiva och kan säkerställa hög prestation. För det andra ger 

prestationsmåtten direkt återkopplingsinformation. Återkoppling är nödvändigt för att 

förbättra prestationer, speciellt om målen är utmanande för individen. Till följd av 

tillhandahållandet av målformulering, information och återkoppling kan prestationsmåtten 

medföra att individers prestation är i linje med strategiska mål.  

 

3.2.1 Motivation 
 

Motivation avser en rad psykologiska processer som styr en individ mot ett mål och medför 

att individen fullföljer detta mål (Sadri & Bowen, 2011). Motivation beskrivs ofta i termer av 

riktning (valet av en aktivitet över en annan), intensitet (hur mycket en individ anstränger sig) 

och uthållighet (hur länge en individ fortsätter med ett beteende, oavsett omständigheter). 

Motiverade medarbetare arbetar hårdare, levererar högre kvalitet, gör en större mängd arbete, 

är mer benägna att engagera sig i organisatoriska beteenden och är mindre benägna att lämna 

organisationen i jakt på mer givande möjligheter. Att motivera individen är därmed av vikt för 
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en organisation (Sadri et al, 2011). Att motivera individen är ett återkommande syfte i många 

tidigare studier om prestationsmått och måluppfyllelse.   

 

Enligt Hiam (2002) finns det två typer av motivation, inre och yttre motivation. Inre 

motivation kännetecknas av att individen motiveras inifrån sig själv och det behövs därmed 

ingen yttre stimulans för att uppnå prestationer. Målet för organisationen är att ha medarbetare 

som känner en inre motivation till att uppnå målen. Individer som inte känner en inre 

motivation kräver chefer som motiverar dem externt istället, genom att till exempel erbjuda 

belöningar eller bestraffningar. Detta medför att individens prestation sänks så fort chefen 

vänder ryggen till. Individen tenderar att stå emot chefens ansträngningar till att driva den till 

högre prestationer. Hiam (2002) hävdar att den inre motivationen därmed är av betydelse för 

hela organisationen. En individ som känner inre motivation är entusiastisk och ivrig att lyckas 

i sitt arbete och behöver därmed inte bli tvingad till att utföra sitt arbete utan vill prestera och 

gör det bra.   

 

Motivation att utföra något ges inte vara av målen själva utan av behovet att uppnå en känsla 

av personlig tillfredsställelse (Marginson et al, 2014). Syftet med individuella prestationsmått 

är få individen att uppleva tillfällig tillfredsställelse vid måluppfyllnad för att självmant öka 

insatsen och ställa upp högre mål själv. Enligt Cravens et al (2010) ökar individens 

prestationer i takt med att dennes involvering i målsättningen ökar. Prestationsmåtten kan 

antingen vara självutformande eller tilldelade (Marginson et al, 2014) och ju mer involverad 

individen är i utformningen av dem desto större blir känslan av tillhörighet med sitt arbete. 

Med detta menas att individen upplever att dennes kompetens kommer till särskild nytta när 

det gäller att klara av de utmaningar som tillhör arbetet (Cravens et al, 2010).  Inom 

organisationspsykologin finns olika motivationsmodeller. Dessa modeller är vanligen 

uppdelade i två kategorier, den första fokuserar på individens inre attribut och den andra på 

individens interaktion med den yttre miljön, även kallad processteorier (Sloof & van Praag, 

2007).  

 

Maslows behovstrappa och Hertzbergs två-faktor teori 

 

Maslows behovstrappa och Hertzbergs två-faktor teori är två välkända teorier om motivation 

som berör den första kategorin av motivation; individens inre attribut. Maslows behovstrappa 

består av fem grundläggande mänskliga behov som ligger bakom all mänsklig aktivitet och är 

en av de grundläggande teorierna om personlig motivation. Utgångspunkten för teorin är att 

medarbetarnas motivation kräver mer än en bra lön och alla individer är inte på samma nivå i 

behovstrappan. Därmed är de inte heller motiverade av samma typ av incitament (Sadri & 

Bowen, 2011). Teorin säger även att en individ inte kan gå upp en nivå utan att först uppfylla 

kraven i befintliga nivån. Hertzbergs två-faktor teori grupperar individers motivationsfaktorer 

i två grupper; hygien- och motivationsfaktorer (Park, 2007). Figur 2 visar en sammanställning 

av de båda teorierna.  
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Figur 2: Maslows behovstrappa och Hertzbergs två-faktor teori 

Källa: Sadri och Bowen (2011) 

 

De tre första stegen i Maslows behovstrappa representerar Hertzbergs hygienfaktorer. Här 

ingår de mest grundläggande motivationerna för individen såsom ekonomisk ersättning 

(fysiologiska behov), sjukförsäkring (säkerhet) samt socialt stöd från medarbetare och chef 

(tillhörighet) (Sadri et al, 2011). Enligt Hertzbergs teori ger hygienfaktorerna ingen förhöjd 

motivation till individen, utan dessa är nödvändiga för att upprätthålla en viss motivation hos 

individen (Usugami & Park, 2007).  

 

De motiverande faktorerna bidrar, enligt Hertzbergs teori, till en förhöjning av individens 

motivation och innefattar prestation, erkännande, ansvar, utveckling och tillväxt (Usugami et 

al, 2007). Även Maslows två översta nivåer behandlar detta. Uppskattning och status omfattar 

behoven av ansvar, rykte, prestige, erkännande och respekt från andra. Dessa leder till 

självförtroende och stärker individens inre motivation till fortsatt hårt arbete (Sadri et al, 

2011). Den femte och sista nivån i Maslows behovstrappa är behovet av självförverkligande. 

Individer som når denna nivå strävar efter att förbättra sig själv, omgivningen och världen 

som helhet. Denna nivå kan användas för att inspirera individer och hjälpa dem att prestera på 

sin högsta nivå (Sadri et al, 2011).  

 

Enligt Sadri et el (2011) kan organisationer använda Maslows behovstrappa för att identifiera 

var individen befinner sig i hierarkin. Därmed kan rätt medel användas för att effektiv 

motivera individer och på det viset attrahera och behålla duktiga medarbetare. I gengäld 

kommer motiverade medarbetare att bli mer kreativa, produktiva och lojala. I slutändan 

medför detta att organisationen kan bygga en arbetsstyrka som består av individer som bidrar 

till organisationsförbättringar. Detta kräver att organisationen har chefer som identifierar de 

behov som är i drift hos varje individ och som kan utveckla individen att tillfredsställa de 

olika behoven, för att nå nästa nivå. Individuella prestationsmått innebär att försöka motivera 

individen till att uppnå mål och kan därmed kopplas till dessa teorier. Teorierna behandlar 

individens inre motivation och det är även den motivationen som anses vara viktig för att få 

individen att sträva mot målen.    
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Säkerhet 

Tillhörighet 
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 och status 
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ligande 
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Vrooms förväntansteori 

 

Förväntansteorin som utvecklades av Vroom, år 1962, är en processteori som behandlar 

motivation (Sloof et al, 2007). Den består av tre faktorer som påverkar individens motivation. 

Dessa tre faktorer benämns VIE och genom att multiplicera dessa avgörs hur stor motivation 

en individ har. De tre faktorerna är förväntan (expectancy), medverkan (instrumentality) och 

valens (valance). Figur 3 visar hur de tre faktorerna samspelar, enligt Vrooms förväntansteori. 

 

 
Figur 3: Vrooms förväntansteori 

Källa: Sloof och van Praag (2007) 

 

Teorins utgångspunkt är att om en individ tror sig ha en förmåga som en viss prestation kräver 

och tror sig kunna utföra den, kommer individens motivation till att utföra prestationen att 

öka. Den första faktorn förväntan, innefattar att individens uppfattning att ansträngning är 

kopplat till prestation, det vill säga att individen kopplar ihop dennes ansträngning med 

resultatet. Den andra faktorn medverkan, handlar om en individs förväntningar om 

sannolikheten att den uppnår resultatet. Den tredje faktorn valens, är ett mått på hur mycket 

en individ värderar resultatet av handlingen. Ju högre dessa tre faktorer är, desto mer 

motiverad blir individen till att uppnå målet (Sloof et al, 2007).  

 

Enligt Sloof et al (2007) är de tre faktorerna viktiga och en arbetsgivare måste ta dessa i 

beaktning och använda sig av dem för att öka medarbetarnas motivation, genom att (1) öka de 

personliga förväntningarna hos individerna om att större ansträngning leder till högre nivåer 

av prestationer, (2) stärka den upplevda kopplingen mellan prestation och belöning hos varje 

individ samt (3) se till att individen värdesätter belöningen för hög prestation. Teorin kan 

kopplas till individuella prestationsmått och vikten av att individen själv får vara med vid 

utformningen av dem. Förväntansteorin riktar in sig på individens uppfattning om dennes 

förmåga att utföra vissa prestationer, hur individen värderar resultatet av en viss prestation 

och därmed motiveras till att anstränga sig.    

 

Kontroll 

 

Enligt Hiam (2002) är alla ansträngningar till att motivera individer onödigt om inte 

medarbetaren känner kontroll över sin prestation. Detta kan jämföras med ett av Merchants 

(2006) sex kriterier vad gäller utformningen av prestationsmått. Individens prestationsmått 

bör utformas på ett sätt som ger denne full kontroll över prestationen, annars finns en risk att 

motivationen att utföra prestationen uteblir. Detta kallas för kontrollerbarhetsprincipen och 

innebär att individen endast ska vara ansvarig för det resultat som denne kan kontrollera 

(Merchant, 2006). På chefsnivå förbises denna princip ofta, då dessa individer har 

resultatansvar över ekonomiska och konkurrensfaktorer som inte går att kontrollera själv. 

Burkert et al (2011) hävdar dock att på en lägre nivå inom organisationen är 

Ansträngning Prestation  Belöning 

Valens 

Förväntan Medverkan 
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kontrollerbarhetsprincipen av vikt, då det ökar individens motivation och risken för oetiskt 

beteende minskar drastiskt. Om kontrollerbarhetsprincipen frångås kan det leda till att 

individen känner en osäkerhet på vad som förväntas av den och detta kan leda till sämre 

prestationer. Även Langevin och Mendoza (2013) anser att individens motivation att uppnå 

mål ökar om kontrollerbarhetsprincipen tillämpas, då denne har kontroll över det som hen blir 

bedömd på.  

 

Återkoppling 

 

Snabb återkoppling är ännu ett av de sex kriterierna i Merchants (2006) studie om 

prestationsmått. Utvärdering och återkoppling av prestationer är viktigt för att uppnå 

strategiska mål (Craven et al, 2010). Enligt Hiam (2002) är det av stor vikt att medarbetare får 

återkoppling på sina prestationer för att kunna förbättra sina prestationer och resultat. Bra 

återkoppling är specifik, korrekt och informativ. Målet med återkopplingen är att stimulera 

individen till att förbättra sin egen prestation, genom bedömning av sitt arbete. En personlig 

kontakt är centralt för styrningen då det är viktigt att diskutera prestationsmåtten. Detta ökar 

förståelsen för måtten och målen hos individen, vilket kan leda till att engagemanget och 

motivationen ökar (Marginson et al, 2014).  

 

Enligt Cravens et al (2010) fokuseras återkopplingen oftast på negativa prestationer vilket 

innebär att ledningen inte får information om det som faktiskt är bra beslut och handlingar. 

Sadri et al (2011) menar att brist på positiv återkoppling är en av de främsta orsakerna till hög 

personalomsättning på en arbetsplats. Erkännande och beröm får individen att känna sig 

uppskattad och uppmärksammad av andra individer. Kontinuerlig återkoppling medför även 

att chefer snabbt kan justera beteenden för att inte endast nå individuella mål men även 

strategiska (Cravens et al, 2010). Prestationsmåtten är ett verktyg som kan kontrollera och 

utvärdera prestationer och därmed lära sig av sina misstag. Målet är att skapa prestationsmått 

som kan leda till sakliga diskussioner om hur de strategiska målen uppnås, snarare än att 

endast fokusera på prestationsmåtten. Med positiv återkoppling stärks individens vilja att dela 

med sig av bra prestationer till andra och därmed motivera andra till bättre prestationer. Detta 

kan även leda till att individen blir mer öppen för att testa nya idéer eller strategier som 

automatiskt medför större lärande. Med öppenhet tillkommer även flexibilitet och innovativa 

problemlösningar (Cravens et al, 2010). 

 

Stress 

 

Enligt Hiam (2002) har arbetsrelaterad stress, sömnlöshet och ångest över sitt arbete ökat de 

senaste decennierna. Detta kan härledas till två orsaker, dels dagens föränderliga och 

utmanande affärsmiljö som skapar negativa känslor som stress och frustration. Dels ställer 

behovet av kreativa problemlösningar och snabba anpassningar till förändringar högre krav på 

drivkraften hos individen. Organisationer är mer beroende av individens initiativförmåga och 

engagemang, då krav på högre standarder blir allt vanligare.   

 

Individer påverkas olika av de förhöjda kraven, beroende på vilken slags personlighet de har 

(Locke, Klein & Mento, 1992). En individ med typ A-personlighet har ett behov att ständigt 

förbättra sig jämfört med andra personligheter. Dessa individer måste åstadkomma mer för att 

tillfredsställa sig själva och motiveras mer vid måluppfyllelse. Det finns individer som inte 

bryr sig om hur låg deras produktion eller kvaliteten på arbetet är, medan andra helt enkelt 

inte kan nöja sig, utan hela tiden vill prestera bättre. Dessa individer kallas ofta ambitiösa och 
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har även lättare att känna stress än andra personligheter, framförallt om målen är uppsatta av 

någon annan och inte självvalda (Locke et al, 1992).  

 

Viljan att ständigt prestera på topp kan även härledas till arbetsplatsen, vilka normer som 

finns samt kvaliteten på ledarskapet (Locke et al, 1992). Hög prestation belönas ofta mer än 

låg prestation, i form av till exempel befordran, högre lön och ökad anställningstrygghet. 

Dock innebär det även att individen måste anstränga sig mer. Detta är en av orsakerna till att 

inte alla individer väljer att ställa höga krav på sig själv om individen inte tillhör typ A-

personligheten. Enligt Locke et al (1992) kan organisationer överkomma låga prestationer 

genom att höja standarden inkrementellt. Detta upplevs som mindre stressande för individen 

och medför att självförtroendet höjs. Vidare hävdar Locke et al (1992) att organisationer kan 

mildra de negativa effekterna av förhöjda standarder genom noggrant urval och utbildning.  

 

3.3 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

Figur 4 sammanfattar den teoretiska referensramen för studien. De strategiska målen bryts ner 

i operativa mål som sedan används för att forma de individuella målen. Individuella 

prestationsmått utformas sedan för att kontrollera och mäta hur väl individen uppfyller egna 

mål och därmed även operativa och i slutändan strategiska mål.  Studien fokuserar på 

individuella prestationsmått utifrån två olika perspektiv, hur de individuella prestationsmåtten 

utformas utifrån ett ledningsperspektiv, samt hur de påverkar individens beteende utifrån ett 

individperspektiv.   

 

 
Figur 4: Sammanfattning av teoretiska referensramen 

 

Enligt den teoretiska referensramen finns det sex kriterier som utmärker ett bra 

prestationsmått. Ett bra prestationsmått bör uppfylla alla sex kriterier, men enligt tidigare 

studier är det problematiskt att utforma ett mått som uppfyller alla sex kriterier och därmed 

bör ett flertal prestationsmått utformas. Syftet med individuella prestationsmått är att motivera 

individen till att prestera i linje med organisationens strategiska mål men felaktiga mått kan få 

negativa konsekvenser på organisationen i form av felaktigt beteende hos individen.  
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4 EMPIRI 
 

Detta kapitel presenterar studiens empiri. En kort presentation av LKAB, enheten och 

intervjusubjekten med fiktiva namn ges. Därefter beskrivs hur utformningen av de individuella 

prestationsmåtten går till på enheten och vad som anses vara viktiga kriterier vid 

utformningen av dem. Vidare beskrivs de upplevda beteendeeffekter av individuella 

prestationsmått från medarbetarnas och enhetschefens perspektiv.  

 

4.1 Presentation av LKAB 
 

LKAB grundades år 1890 och är en gruvdriftskoncern som ägs av svenska staten. Koncernen 

omsätter idag cirka 30 miljarder kronor per år och har drygt 4 300 medarbetare. Deras 

huvudsakliga verksamhet är järnmalmsbrytningen som sker i Kiruna och Malmberget. Idag 

står LKAB för 90 procent av järnmalmsproduktionen inom EU, men är globalt sett en liten 

aktör på marknaden. Bolaget är dock en av de ledande aktörerna inom förädling och är 

välkänd för deras kvalitet (www.lkab.com).  

 

4.1.1 Presentation av studerad enhet 
 

Den studerade enheten fungerar som en stödenhet för hela organisationen, vilket innebär att 

enhetens verksamhet inte är direkt kopplat till kärnverksamheten, det vill säga produktionen 

av järnmalm. Enhetens verksamhet innefattar kvalitet och service. Enheten har därmed inga 

intäkter utan endast kostnader och därmed anses enheten bära ett kostnadsansvar gentemot 

organisationen. Karlsson har arbetat på företaget i två år och har varit anställd på enheten lika 

länge. Nilsson har arbetat på enheten i tre år. Både Karlsson och Nilsson är kollektivanställda 

och har liknande arbetsuppgifter som är relativt rutinstyrda. Under de år de har arbetat på 

enheten har de haft individuella prestationsmått. Svensson är ingenjör och har arbetat på 

enheten i tre år. Även Svensson har haft individuella prestationsmått sedan början av 

anställningen och har totalt åtta års erfarenhet av det från tidigare arbeten. Svensson är 

tjänsteman och beskriver sitt arbete som varierat och fritt. Andersson är enhetschef sedan ett 

år tillbaka och har arbetat i ledande positioner inom organisationen i fem år. Andersson 

beskriver sina arbetsuppgifter som att leda och utveckla gruppen samt att ha fokus på det 

övergripande, inte detaljerna. Andersson har under de fem åren i en ledande position arbetat 

med individuella prestationsmått och ingick även i projektgruppen som utformade den 

prestationsutvecklingsplan som ligger till grund för utformningen av de individuella 

prestationsmåtten inom organisationen. 

 

Enligt Karlsson, Nilsson och Svensson är det en bra stämning på arbetsplatsen och mellan 

medarbetarna. Svensson anser att det bidras av att det är en jämn fördelning av kön och ålder. 

Karlsson menar att hen kommer bra överens med alla på arbetsplatsen men att hen har bättre 

personkemi med vissa individer. Även Andersson anser att det är en bra stämning i hela 

gruppen och personalomsättningen samt sjukfrånvaron har varit låg på enheten i ett flertal år.    

 

4.2 Individuella prestationsmått på studerad enhet 
 

Syftet med individuella prestationsmått på enheten är enligt Andersson att motivera och driva 

individerna till att prestera och fokusera på rätt saker i sitt dagliga arbete. De individuella 

prestationsmåtten ska enligt Andersson få individen att växa och känna sig delaktig i hela 

organisationens framgång, för att uppnå detta anser Andersson att det är viktigt med tydliga 
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mål och riktlinjer. Andersson anser att majoriteten av medarbetarna förstår vikten av 

individuella prestationsmått och hur de bidrar till att uppnå strategiska mål: ”Att det finns en 

vision vi vill uppnå och att om vi gör dessa aktiviteter kommer vi närmare visionen.” 

 

4.2.1 Utformningen av individuella prestationsmått på enheten  
 

Processen startar med en verksamhetsplanering där övergripande mål för organisationen bryts 

ner till operativa mål för enheten. Utifrån dessa utformas sedan de individuella målen och 

prestationsmåtten. Enligt prestationsutvecklingsplanen som Andersson arbetar utifrån ska 

målformuleringen vara SMART beskriven, vilket innebär att det ska vara Specifik (konkret 

och tydligt mål), Mätbar (målet ska kunna mätas), Accepterad (av både chef och 

medarbetare), Realistisk (enligt både chef och medarbetare) samt Tidsatt (när mål ska vara 

uppnått). Andersson anser att processen med att utveckla individuella prestationsmått har varit 

svår, men att det blivit lättare med åren. Första året Andersson utformade dem blev det mer 

aktiviteter för att uppnå ett mål, exempelvis gå en kurs eller en utbildning. Med erfarenhet har 

det idag blivit lättare, och ofta har individen en idé vad denne vill göra, och utifrån det 

formulerar Andersson och individen målen och prestationsmåtten tillsammans. Andersson 

anser att optimalt antal prestationsmått per individ bör ligga mellan två till fem stycken. Detta 

för att det är svårt att utforma och uppfylla fler mål som ligger i linje med organisationens 

övergripande mål. Svensson tror att många sätter för många och för omfattande mått, vilket 

leder till frustration och ingen måluppfyllelse alls. Svensson hävdar att hen själv hade för 

många mått de första åren hen arbetade med individuella prestationsmått, men dragit ner 

antalet med erfarenheten. Svensson menar att det är bättre att ha ett fåtal relevanta mått för att 

verkligen kunna uppfylla målen.   

 

Andersson anser att det är svårt att ha exakta mått, då enhetens verksamhet är svår att mäta i 

siffror. Enheten har gemensamma finansiella mått men inga på individnivå. Andersson 

föredrar att utforma icke-finansiella mått för individen och anser att själva målen kan vara 

mjuka och diffusa om måtten för hur målet uppnås tydliggörs. Andersson menar att ett diffust 

mål kan ha flera mått som kontrollerar måluppfyllelsen. Målen och måtten är mer fokuserade 

på att förbättra processen, vilken Andersson menar inte går att mäta i siffror. Svensson menar 

att om inte prestationsmåtten är mätbara är det svårt att uppvisa ett resultat. Det krävs en 

överenskommelse med chefen angående hur mätningen ska gå till samt när målen ska anses 

vara uppfyllda.   

 

De individuella prestationsmåtten utformas i samråd mellan Andersson och medarbetarna. 

Detta görs en gång per år genom ett så kallat prestationsutvecklingssamtal. Andersson 

beskriver dessa samtal som en tvåvägskommunikation där medarbetaren och Andersson 

tillsammans lägger upp mål och mått för nästkommande år. Alla medarbetare berättar att de 

alltid har tänkt ut mål innan prestationsutvecklingssamtalen och att de tillsammans med 

Andersson resonerar fram relevanta mål och mått som anses vara i linje med övergripande 

mål samt vad individen själv vill uppnå och utvecklas inom. Nilsson hävdar att Andersson kan 

komma med förslag på andra mål som anses vara relevanta för just Nilssons arbete men att 

hen aldrig blir påtvingad något som anses är ouppnåeligt. Enligt Andersson är det viktigt att 

individen själv får vara delaktig i utformningen, då det är en anledning till att individen 

känner motivation till att uppnå målen: ”Det är viktigt att lyssna på individen, skulle jag 

bestämma deras mål själv skulle de bli helt omotiverade.” Svensson beskriver utformningen 

som en självständig process där Andersson fungerar som ett bollplank och kommer med 

förslag på vad som bör prioriteras. Andersson poängterar att någon skillnad mellan tjänstemän 

och kollektivanställda inte görs vid utformningen av prestationsmåtten. Processen ser likadan 
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ut oavsett individ men Andersson menar att det finns en grupp individer på enheten som vill 

ta på sig mer än andra och därmed har dessa individer fler och mer utmanade prestationsmått.  

 

Andersson lägger ner cirka två arbetsdagar till att utforma verksamhetsplaneringen som ligger 

till grund för prestationsutvecklingssamtalen och de individuella prestationsmåtten. Tiden för 

prestationsutvecklingssamtalen varierar beroende på individen och hens behov. Andersson 

uppskattar att det tar cirka två timmar per individ, men att det i vissa fall går åt en hel 

arbetsdag för att utforma prestationsmåtten för en viss individ. Andersson anser dock att 

tidsåtgången är nödvändig, då vikten av att utforma bra prestationsmått överväger.   

 

4.2.2 Viktiga kriterier vid utformningen av individuella prestationsmått enligt 

enhetschefen 
 

Enligt Andersson är det viktigaste kriteriet vid utformningen av individuella prestationsmått 

att de är kopplade till verksamheten och att det finns en röd tråd från de individuella 

prestationsmåtten ändå upp till organisationens strategiska målsättning. Andersson anser att 

verksamhetsplaneringen är grunden till de individuella prestationsmåtten och använder den 

som en ram för hur måtten ska utformas. Fokus i de individuella prestationsmåtten ska vara 

samma som i de mer övergripande målen. Hela kedjan från strategiska mål till individens 

prestationsmått bör vara tydlig. Dock är detta inte alltid så lätt menar Andersson. Då enheten 

är en stödfunktion till kärnverksamheten kan det vara svårt för enheten att påverka de mål 

som är uppsatta på en övergripande nivå och därmed svårt för individen att se en direkt 

koppling mellan prestationsmåtten och de strategiska målen. Vid frågan om vilka 

övergripande mål som finns på enheten och inom organisationen, kan ingen av de tre 

medarbetarna återberätta dem exakt. Karlsson nämner enhetens mål kort men inte 

organisationens. Nilsson hävdar att hen känner till dem, men kan inte ge några exempel. 

Svensson anser att information om dessa finns lättillgängligt, om behovet finns. Alla tre 

hävdar dock att vissa av deras prestationsmått är direkt kopplat till dessa mål. Däremot hävdar 

de att vissa mått är mer personliga och bidrar inte till att varken enhetens eller strategiska mål 

nås. Andersson hävdar dock att alla individuella prestationsmått är kopplade till de strategiska 

målen och bidrar därmed till måluppfyllelsen på en högre nivå.  

 

Andersson anser att det är viktigt att individen har kontroll över sina prestationsmått. Under 

den första tiden då individuella prestationsmått infördes medger Andersson att individen inte 

alltid hade full kontroll över prestationsmåtten utan att de många gånger var beroende av 

andra enheter och individer. I dag anser Andersson att alla individuella prestationsmått 

kontrolleras fullt ut av individerna själva, de får inte vara beroende av någon annan för att 

uppnå sina mål. Både Nilsson och Svensson anser också att de har full kontroll över 

prestationsmåtten och resultatet. Karlsson har svårigheter att förstå frågan, men efter 

ytterligare förklaring anser även Karlsson att hen har kontroll över prestationsmåtten. 

Andersson menar att kontrollerbarheten har vuxit under de år enheten har tillämpat 

individuella prestationsmått. Däremot kan det hända oförutsedda händelser som inte individen 

kan kontrollera men som påverkar prestationen: ”… Exempelvis investeringar som inte blir 

godkända påverkar individen i form av att vi kanske inte får den utrustning som individen 

behöver för att uppnå målen”. Andersson hävdar att måtten revideras då efter situationen. 

Detta anser Andersson är viktigt, framförallt då tjänstemännen har individuella löner som 

baseras på de individuella prestationsmåtten och hur väl individen uppfyllt målen. Om 

individen inte har lyckats med sina prestationer på grund av yttre omständigheter ska det inte 

påverka lönen. Därför anser Andersson att det är viktigt att uppdatera och korrigera 

prestationsmåtten vid behov.  



19 

 

 

En planerad återkoppling görs under prestationsutvecklingssamtalen en gång per år. Det är 

även då prestationsmåtten görs om. Med tjänstemännen har Andersson även en 

halvårsavstämning där återkoppling sker. Utöver detta anser Andersson att den bästa 

återkopplingen sker direkt, öga mot öga med individen och försöker att återkoppla 

kontinuerligt när det passar under arbetsdagen. Karlsson anser att Andersson är aktiv vad 

gäller återkoppling och att denna kan se ut på flera olika sätt, oftast muntligt men även via 

mail eller sms. Nilsson däremot anser att den enda återkoppling som ges är den under 

prestationsutvecklingssamtalet en gång per år och önskar att den skulle vara mer kontinuerlig. 

Nilsson menar att på grund av för lite återkoppling under året faller prestationsmåtten ibland i 

glömska och hen jobbar på utan att tänka på dem. Även Svensson anser att återkopplingen 

skulle kunna vara mer kontinuerlig än vad den är: ”Jag får återkoppling på 

halvårsavstämningen men vi är inte bäst på feedback”. Utvärderingen av prestationsmåtten 

görs tillsammans med medarbetaren, då medarbetaren presenterar vad som har åstadkommits 

för att nå målen. Andersson menar att det är viktigt att föra en dialog med medarbetaren om 

prestationsmåtten, då medarbetaren kan ha valt att gå en annan väg för att nå målen av olika 

skäl.   

 

4.3 Upplevda beteendeeffekter av individuella prestationsmått på studerad 

enhet 
 

Andersson ser endast fördelar med att tillämpa individuella prestationsmått och anser att de 

dels ökar motivationen hos individen, dels till att individen känner sig delaktig och bidrar med 

något till hela organisationen. Karlsson, Nilsson och Svensson ser de individuella 

prestationsmåtten som främst positiva. Karlsson anser att de individuella prestationsmåtten är 

något att arbeta mot, om målen är rimliga är det något att kämpa för. Nilsson anser att det inte 

är något hen tänker på dagligen men att de bidrar till att hålla rätt fokus under arbetet. 

Svensson menar att de individuella prestationsmåtten är motiverande och en bra referenspunkt 

för att avgöra om mål uppnås.  

 

I år har Svensson lagt upp ganska tuffa mål för att inspirera sig själv: ”Det som stimulerar 

mig, triggar mig. Om jag inte har stimulerande arbetsuppgifter trivs jag inte.” Svenssons 

arbetsuppgifter är varierande och prestationsmåtten medför att prioriteringar lättare kan göras. 

Karlsson däremot anser att utmanande mått till en början kan verka skrämmande och rädslan 

att misslyckas ökar. Nilsson vill inte ha för utmanande mått utan anser att motivationen ökar 

om de är på en lagom nivå. Andersson tycker att det märks en skillnad på hur individerna 

reagerar på prestationsmåtten. De kollektivanställda har ett relativt enformigt rutinstyrt arbete 

medan tjänstemännen, som har en akademisk utbildning i grunden, blir uttråkade utan 

prestationsmått: ”De behöver det lilla extra som motiverar dem. Att de kan se att de kan 

påverka och att de känner sig delaktig i något större.”  

 

Alla medarbetare ser sig själva som ambitiösa individer och de tror även att deras medarbetare 

har samma uppfattning om dem. Karlsson anser att en ambitiös individ kännetecknas av att 

denne inte bara arbetar för lönens skull utan för att denne vill göra ett bra arbete och är lojal 

mot organisationen. Nilsson definierar en ambitiös individ som någon som är driven, gör det 

lilla extra och ständigt vill utvecklas. Även Svensson beskriver en ambitiös individ med ordet 

driven och menar att drivkraften gör att individen vill mycket och hela tiden strävar framåt.  

 

Varken Nilsson eller Svensson anser att de känner sig stressade av sina prestationsmått. 

Svensson menar att arbetet kan hållas på en rimlig nivå och är inte det viktigaste i livet: ”Det 
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är i slutet av dagen bara ett jobb och inte det viktigaste i mitt liv.” Karlsson däremot upplever 

stress periodvis men kan se det som något positivt, då det innebär en variation i arbetet och att 

det just är i perioder och inte konstant. Även Andersson upplever stress hos vissa individer, 

främst hos de kollektivanställda. De har en inrutad dag och specifika arbetsuppgifter som 

styrs av rutiner. Det händer dock att övertid krävs för att klara av vissa prestationer och detta 

kan enligt Andersson vara stressande. Tjänstemännen har inte en lika inrutad arbetsdag och 

därför upplever Andersson inte samma stress från dem: ”De ser tydligare vad de ska arbeta 

med och vad de ska fokusera på.” 

 

Andersson beskriver vikten av att återkopplingen ska vara konstruktiv och innehålla både 

positiva och negativa delar. Andersson anser att det är viktigt att lyfta fram det som har varit 

positivt och som har gjort att individen har nått måluppfyllelse, men även att utvärdera varför 

i de fall måluppfyllelsen uteblivit. Karlsson uppskattar positiv återkoppling men anser att även 

konstruktiv negativ återkoppling är av vikt och att återkopplingen bör bestå av både och: ”Om 

man jämt får positiv feedback slutar man ta åt sig. Det negativa gör ofta att man växer. Det 

är inte lika roligt, men det behövs!” Även Svensson anser att det är bra med både positiv och 

negativ återkoppling. Svensson menar att hen med åldern har blivit bättre på att ta emot 

återkoppling och kan idag sålla bland återkopplingen och endast ta åt sig av det som är 

konstruktivt. Svensson utformar även egna aktivitetslistor på sina prestationsmått som 

används som egen återkoppling en gång i månaden, för att se att arbetet går i linje med de mål 

som är uppsatta.  

 

De individuella prestationsmåtten ligger till grund för tjänstemännens lön. Andersson menar 

att de individuella prestationsmåtten ger ett bra underlag för lönesamtalen och 

löneförhöjningen kan justeras med hjälp av dem. Om Andersson upplever att individen har 

presterat bra under året blir löneförhöjningen där efter och tvärtom. De kollektivanställdas lön 

kan inte förhandlas personligen utan de följer de allmänna nivåer som finns. Andersson menar 

att motivationen måste byggas upp av andra aspekter än löneförhöjning, såsom utbildning och 

mässor. Inom enheten finns ett antal utbildningar som måste genomföras för att verksamheten 

ska kunna fortsätta. De tre medarbetarna anser att organisationen är generös vad gäller övrig 

utbildning, förutsatt att den är relevant för verksamheten och i mån av tid. Andersson anser att 

utbildning är viktigt för att öka förståelsen hos medarbetarna angående syftet med 

verksamheten. Svensson ser detta som något mycket positivt då det bidrar till personlig 

utveckling. Även Karlsson och Nilsson anser att utbildning inom relevanta områden är 

positivt då det ökar förståelsen och ger en inblick i vad enhetens verksamhet verkligen är. Om 

en kollektivanställd individ inte klarar av att uppfylla sitt mål kan Andersson inte påverka 

lönen. Istället menar Andersson att samtal om varför måluppfyllelsen inte klarades och vad 

individen kan göra för att nå målen är viktigt. Trots att Andersson inte kan påverka vissa 

individers löner, används samma prestationsutvecklingsplan för alla och Andersson menar att 

någon skillnad på individerna inte görs. Däremot blir belöningar och bestraffningar olika 

beroende på vilken anställning individen har.  

 

Ingen av medarbetarna anser att belöning i form av pengar är det som främst motiverar dem 

till att arbeta mot målen. Enligt Karlsson innefattar motivationen att arbeta mot sina mål 

personlig utveckling och tillfredsställelse. Uppskattning av andra och belöning i form av 

pengar eller befordran är inte viktigt. För Nilsson spelar detta in, men tillfredsställelsen över 

att ha uppnått något som hen har strävat efter är större. Svensson beskriver känslan av att ha 

uppnått ett mål som situationsberoende: ”Om det varit en utmaning, känner jag mig nöjd, 

annars är det bara något jag bockar av.” Pengar är inget som motiverar Svensson till 

prestationer. Inte heller Andersson tror att pengar är den största motivationen, utan att det 
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främst handlar om att känna drivet att utvecklas och bidra till något större. Nilsson beskriver 

de individuella prestationsmåtten som en metod att utföra sitt arbete på ett bättre sätt och att 

de ökar förståelsen för verksamheten.  
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5 ANALYS 
 

Detta kapitel inleds med en analys av viktiga kriterier vid utformningen av individuella 

prestationsmått ur ett ledningsperspektiv, för att sedan analysera beteendeeffekterna av dem. 

Analysen består i att empirin och den teoretiska referensramen jämförs där likheter och 

olikheter tolkas.  

 

5.1 Kriterier vid utformningen av individuella prestationsmått ur ett 

ledningsperspektiv 
 

Utifrån empirin framkommer tre viktiga kriterier ur ett ledningsperspektiv vid utformningen 

av individuella prestationsmått. Vidare framkommer det även övriga förhållanden ur ett 

ledningsperspektiv som påverkar utformningen av de individuella prestationsmåtten. Dessa 

analyseras med koppling till viktiga kriterier enligt den teoretiska referensramen. Tabell 1 

visar vilka kriterier som anses viktiga samt vilka andra förhållanden som finns på enheten.   

 

TABELL 1: Viktiga kriterier och övriga förhållanden ur ett ledningsperspektiv 

 

Viktiga kriterier ur ett 

ledningsperspektiv 

Övriga förhållanden ur ett 

ledningsperspektiv 

Koppling mellan de individuella 

prestationsmåtten och den strategiska 

målsättningen 

Icke-finansiella individuella prestationsmått 

tillämpas 

Kontinuerlig återkoppling till individen Enheten är en stödfunktion till 

kärnverksamheten 

Flexibla mått, för att individen ska ha 

kontroll över sina prestationsmått 

Verksamheten är svår att mäta i exakta siffror 

 

 Utvärdering av individuella prestationsmått 

sker tillsammans med individen 

 Relativt mycket tid läggs ner till utformningen 

av de individuella prestationsmåtten 

 

 

5.1.1 Koppling mellan individuella prestationsmått och strategiska mål 
 

Första punkten är utifrån ledningsperspektivet det viktigaste kriteriet. Detta kan bero på att 

rollen som enhetschef innebär ett ansvar att leda individerna mot organisationens mål och att 

enhetens verksamhet ska bidra till måluppfyllelse på en högre nivå. Enligt Merchant (2006) är 

kongruens med de strategiska målen ett av det viktigaste kriteriet vid utformningen av 

prestationsmått. Det finns därmed en likhet mellan empirin och den teoretiska referensramen. 

Detta tolkas som att kongruens även är ett viktigt kriterium vid utformningen av individuella 

prestationsmått, då en organisation är uppbyggd av ett antal individer och det är individerna 

som tillsammans ska uppnå de strategiska målen för organisationen. Om individerna har mål 

som inte leder till att strategiska mål nås, fyller inte heller de individuella prestationsmåtten 

någon funktion. Ur empirin framkommer det att de individerna med längst erfarenhet av 

individuella prestationsmått anser att antal mått per individ inte bör överstiga fem i antal. 

Detta för att måtten ska vara relevanta för de strategiska målen. Tolkning görs att erfarenhet 

av individuella prestationsmått underlättar utformningen av dem då lärande sker allt eftersom. 

Enligt Neely (2004) finns tendenser att mäta det som är lätt att mäta samt att mäta för mycket. 
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Detta kan bero på att brist på erfarenhet av individuella prestationsmått leder till felaktig 

utformning. Om en individ har flera mått kan det leda till att denne tappar kontrollen över 

måtten och har svårt att hålla fokus. Om de dessutom inte leder till strategiska mål kan det 

innebära att prestationer ger fel resultat. Micheli et al (2010) hävdar att komplexiteten med 

utformningen av prestationsmått kan leda till att felaktiga mått används som kan skada 

organisationen genom att kostnader ökar samt att felaktiga beteenden inte leder till strategisk 

måluppfyllelse. Detta tolkas som att komplexiteten är en utmaning som kan underlättas med 

erfarenhet och de individuella prestationsmåtten fyller sin funktion bättre ju längre de 

tillämpas.  

 

Enligt ledningsperspektivet har alla individuella prestationsmått en koppling till de strategiska 

målen men det framkommer att alla medarbetare inte anser att alla mått uppfyller detta 

kriterium. Att inte medarbetarna ser kopplingen kan bero på att enheten är en stödfunktion till 

kärnverksamheten och detta kan medföra att individerna har svårt att se kopplingen mellan 

individuella prestationsmått och de strategiska målen, då det inte finns ett direkt samband 

mellan deras prestationer och kärnverksamheten. Detta är något Melnyk et al (2004) tar upp 

som en utmaning vid utformningen av individuella prestationsmått, då inte alla mått är direkt 

kopplade till kärnverksamheten. Detta tolkas som att trots att kongruens med strategiska mål 

är ett viktigt kriterium vid utformningen av individuella prestationsmått, finns det svårigheter 

med att kommunicera ut hur individuella prestationsmått är kopplade till strategiska mål. 

Vidare anser enhetschefen att verksamhetsplanen, där organisationens strategiska mål 

framkommer, ligger som grund för de individuella prestationsmåtten. Det framkommer dock 

att individerna inte känner till de strategiska målen för organisationen. Detta kan tyda på att 

det finns brister i kommunikationen och/eller att individerna saknar förståelse för och kunskap 

om de strategiska målen och därför inte ser kopplingen mellan de individuella 

prestationsmåtten och de strategiska målen. Merchant (2006) lyfter fram förståelsen för vad 

prestationsmåtten visar som ett viktigt kriterium vid utformningen av prestationsmåtten. Även 

Neely (2004) hävdar att förståelsen för syftet med prestationsmåtten och hur de leder till 

måluppfyllnad är viktigt. Tolkning görs att även om förståelse inte framkommer som ett 

viktigt kriterium i empirin, fyller den en viktig funktion för att få individen att förstå varför 

individuella prestationsmått tillämpas. Att inte enhetschefen ser detta som ett viktigt kriterium 

kan bero på att hen saknar insikt i att individerna har en del brister i förståelsen.   

 

5.1.2 Kontinuerlig återkoppling 
 

Angående det andra kriteriet, kontinuerlig återkoppling, som enligt ledningsperspektivet är 

viktigt vid utformningen av individuella prestationsmått råder det olika uppfattningar 

beroende på perspektiv. Enhetschefen anser att återkopplingen sker kontinuerligt medan 

endast en individ har samma syn på återkopplingen. Det är även denna individ som spontant 

vet vilka mål som finns på enheten. De övriga två upplever återkopplingen som bristfällig och 

kan inte heller förmedla vilka mål som finns på enheten utan att läsa sig till dem. Detta kan 

tolkas som att det finns ett samband mellan återkoppling och förståelsen för hur de 

individuella måtten leder till måluppfyllelse på högre nivå. Marginson et al (2014) menar att 

osäkerhet kring hur prestationsmått är kopplade till strategiska mål kan bero på brist på 

information och kan överkommas genom återkoppling till individen. Då återkopplingen oftast 

sker oplanerad och spontant under arbetsdagen kan detta medföra att det inte förmedlas en 

djupare förståelse för vad individen har bidragit med till den strategiska måluppfyllelsen. 

Varför individerna har olika åsikter om återkopplingen kan bero på att individernas 

uppfattning om hur återkoppling ska gå till skiljer sig åt. De två individer som anser att 

återkopplingen är bristfällig kanske inte uppfattar den spontana återkopplingen som just 
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återkoppling. Enligt Marginson (2014) bör återkopplingen innefatta en personlig kontakt där 

en diskussion angående hur individens prestation är i linje med de strategiska målen förs. Då 

få planerade möten med återkoppling sker kan det innebära att möjligheten för enhetschefen 

att framföra hur prestationsmåtten är i linje med strategiska mål minskar samt att individens 

förståelse för detta inte riktigt uppfylls.  

 

5.1.3 Flexibilitet för att upprätthålla kontroll 
 

Det tredje kriteriet som framkommer i empirin är att individerna ska kunna kontrollera sina 

prestationsmått. Enhetschefen har erfarenhet av situationer där fallet inte har varit så och detta 

tolkas som att kontrollerbarheten anses viktig idag då det tidigare inneburit en negativ effekt 

på grund av att icke kontrollerbara mått har lett till fel utfall. Det felaktiga utfallet kan ha varit 

en effekt av att individen inte har känt sig motiverad till att prestera eller att resultatet av 

prestationen inte har varit önskvärd. Enligt Merchant (2006) innefattar kontrollerbarhet av 

individuella prestationsmåtten ett viktigt kriterium för att upprätthålla motivationen hos 

individen. Burket et al (2011) menar att kontrollerbarhetsprincipen är viktigare ju längre ner i 

organisationen de individuella prestationsmåtten ska tillämpas, då det ökar individens 

motivation och minskar oetiskt beteende samt osäkerhet om vad som förväntas av individen. 

Empirin och den teoretiska referensramen överensstämmer och detta tolkas som att 

enhetschefen har lärt sig vikten av kontrollerbarhetsprincipen tack vare tidigare negativa 

erfarenheter av situationer då den inte tillämpats. För att upprätthålla kontrollerbarheten ses de 

individuella prestationsmåtten över kontinuerligt och revideras om något oförutsett inträffar 

som leder till att individen förlorar kontrollerbarheten över prestationsmåtten. Detta tolkas 

som att kontrollerbarheten är så pass viktig att tid avsätts för att utvärdera och anpassa måtten 

vid behov. Enligt Merchant (2006) är kontrollerbarheten svår att uppfylla. Detta framkommer 

inte i empirin. Det kan bero på att enheten lärt sig av tidigare situationer och överkommit 

svårigheterna tack vare erfarenhet. Att prestationsmåtten är flexibla kan även det vara en 

orsak till att kontrollerbarheten inte upplevs som svår att upprätthålla. Det framkommer även i 

empirin att de individuella prestationsmåtten ligger till grund för lönesamtalen. Azofra et al 

(2003) hävdar att en ständig anpassning av prestationsmåtten ökar möjligheten att markera 

ansvar gentemot individen. Langevin et al (2013) menar att kontrollerbarheten är viktig då 

individen blir bedömd utifrån prestationsmåtten. Även här verkar flexibiliteten vara av stor 

vikt, då den innebär att de individuella prestationsmåtten kan vara lönebaserade tack vare att 

individen konstant har kontroll över dem och därmed får en rättvis bedömning av dennes 

prestationer.  

 

5.1.4 Övriga förhållanden vid utformningen av individuella prestationsmått ur ett 

ledningsperspektiv   
 

Utifrån empirin framkommer det att enheten använder sig av både finansiella och icke-

finansiella prestationsmått. På individnivå tillämpas dock endast icke-finansiella mått. 

Enheten är en stödfunktion till kärnverksamheten och måtten fokuserar på att förbättra 

processen. Detta kan innebära att det är svårt för en enhet, som inte berör kärnverksamheten, 

att använda finansiella mått på individnivå på ett sätt som medför till strategisk måluppfyllelse 

för organisationen. Tillämpning av icke-finansiella prestationsmått på individnivå kan 

medföra större måluppfyllelse för organisationen. Enligt Tung et al (2011) medför finansiella 

mått att överblick av områden som kvalitet och service inte kan fås. Dossi et al (2010) hävdar 

att icke-finansiella mått ger en mer framåtblickande bild av organisationen och breddar 

kontrollområdet. Tolkning görs att tillämpningen av icke-finansiella mått på individnivå kan 

innebära att enheten anser att dessa mått bäst passar deras verksamhet samt att dessa mått kan 
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medföra att enheten lättare kan arbeta mot sina mål, att förbättra processen och därmed även 

kvaliteten vilket leder till strategisk måluppfyllelse på lång sikt. Vidare framkommer det att 

enhetens verksamhet är svår att mäta i exakta siffror. De individuella prestationsmåtten 

revideras även kontinuerligt under året. Det framkommer även att utvärderingen av måtten 

görs tillsammans med individerna. Detta tolkas som att kriteriet noggrannhet inte anses vara 

av vikt på enheten. Enligt Merchant (2006) innefattar kriteriet noggrannhet av två delar: att 

måtten ska vara exakta och inte variera samt att individen som är ansvarig för måtten inte ska 

ansvara för mätningen av dem. Tolkning görs att kriteriet inte tillämpas, då noggrannheten är 

svår att upprätthålla på grund av att enhetens verksamhet innefattar kvalitet, vilket är 

problematiskt att mäta i exakta siffror. Varför enheten väljer att involvera individen i 

mätningen av prestationsmåtten och därmed även bortser från den andra delen av kriteriet kan 

bero på måtten är svåra att mäta och att det därmed krävs en diskussion med individen 

huruvida måtten är uppfyllda.  

 

Utifrån empirin framkommer det att en hel del tid används till utformningen av de 

individuella prestationsmåtten. Därmed tolkas detta som att kostnadseffektivitet inte är ett 

viktigt kriterium för enhetschefen, då tid indirekt innebär kostnad. Enligt Merchant (2006) 

och Micheli et al (2010) är prestationsmått kostsamma att utforma och måttets fördelar ska 

överstiga kostnaden. Tolkning görs att de individuella prestationsmåtten och utfallen av dessa 

värderas över kostnaden för utformningen och därmed läggs ingen vikt vid kostnaden. Det 

kan även tyda på att erfarenheten av utformningen av individuella prestationsmått har lett till 

att rätt mått används och därmed har utfallen förbättrats, vilket inneburit att 

kostnadseffektivitet har ökat med åren och därmed är detta kriterium inte viktigt idag.  

 

5.2 Beteendeeffekter av individuella prestationsmått 
 

Utifrån empirin framkommer att de individuella prestationsmåtten främst upplevs som 

positiva. Överlag upplevs de, utifrån ett individperspektiv, som motiverande och individerna 

upplever lite eller ingen stress. Ur empirin framkommer det flera olika faktorer som kan 

påverka beteendena. Tabell 2 visar vilka faktorer som kan påverka beteenden samt hur dessa 

förhåller sig på den studerade enheten.  

 

TABELL 2: Faktorer som kan påverka beteenden 

 

Faktorer som kan påverka beteenden: Ur empirin framkommer: 

Delaktighet Individerna är delaktiga i utformningen av de 

individuella prestationsmåtten 

Tillhörighet  Bra stämning mellan medarbetarna och 

enhetschef 

Utbildningar Företaget är generös med relevanta utbildningar 

 

Ambition Alla individer anser sig vara ambitiösa 

 

Återkoppling  Både positiv och negativ återkoppling ges 

 

Belöning Känslan av tillfredsställelse går före belöning i 

form av pengar  
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5.2.1 Delaktighet, tillhörighet och utbildning 
 

Det framkommer ur empirin att syftet med de individuella prestationsmåtten är att motivera 

och driva individen till att uppnå mål som även leder till måluppfyllnad på högre nivå. Alla 

medarbetare anser att det är viktigt att de individuella prestationsmåtten är realistiska och 

uppnåeliga inom tidsramen. Det framkommer ur empirin att individerna medverkar vid 

utformningen av de individuella prestationsmåtten och att de aldrig blir påtvingade mål och 

mått som inte känns realistiska. Detta kan vara en anledning till att individerna upplever de 

individuella prestationsmåtten som motiverande. Enligt Marginson et al (2014) känner 

individen en större motivation och tillhörighet till sitt arbete ju mer involverad denne är i 

utformningen av prestationsmåtten. Även Cravens et al (2010) anser att prestationen ökar om 

individen är involverad i målsättningen. Empirin och den teoretiska referensramen 

överensstämmer och det tyder på att delaktigheten leder till att individen får en känsla av att 

denne bidrar med något till hela organisationen. Delaktigheten kan även ge känslan av att 

individen är viktig och betyder något för organisationen. Det framkommer även att det är en 

bra stämning på arbetsplatsen. Detta kan vara ytterligare en anledning till att individerna 

uppfattar de individuella prestationsmåtten som motiverande. Enligt Maslows behovstrappa 

och Hertzbergs två-faktor teori (Sadri et al, 2011) är känslan av tillhörighet mellan 

medarbetare och chef en grundläggande faktor för att öka motivationen att prestera och 

utvecklas. Detta kan innebära att individerna befinner sig på de översta stegen i Maslows 

trappa och känner därmed en inre motivation till att arbeta mot mål och bidra till 

organisationens framgång.  

 

Utifrån empirin är stress ingen faktor som upplevs av individerna. En individ kan uppleva en 

viss stress periodvis men ser detta som något positivt. Ur ett ledningsperspektiv anses det 

förekomma stress hos vissa individer, främst hos de kollektivanställda på grund av att de har 

ett mer rutinstyrt arbete. Det verkar som att tjänstemännens mer fria arbete ger dem 

möjligheten att prioritera och styra sina arbetsdagar och kan därmed undvika stress jämfört 

med de kollektivanställda. Att de kollektivanställda inte upplever stressen som något negativt 

kan tyda på att delaktigheten i utformningen av de individuella prestationsmåtten har en 

positiv inverkan på stress. Enligt Locke et al (1992) upplevs måtten mer stressande om de är 

utformade av någon annan och inte självvalda. Detta tyder på att delaktighet vid utformningen 

minskar stressen hos individen. När individen själv har utformat prestationsmåtten känner 

denne att de är realistiska och upplever därmed inte heller stress som något negativt, då målen 

känns uppnåeliga. Den andra faktorn i Vrooms förväntansteori, medverkan, innebär att 

individen har förväntningar om sannolikheten att nå resultat och därmed upplever en högre 

motivation (Sloof et al, 2007). Detta kan tolkas som att delaktigheten ökar individens 

förväntan att klara av prestationen och upplever därmed inte stress inför detta. Empirin visar 

även att organisationen är generös med utbildningar som anses relevanta. Detta kan vara en 

annan anledning till att stress inte upplevs på arbetsplatsen då utbildning bidrar till ökad 

förståelse hos individen samt att individen får den kunskap som behövs för att klara av sitt 

arbete. Locke et al (1992) menar att utbildning av individer kan mildra de negativa effekterna 

av ökade krav på individen genom att självförtroendet höjs med kunskap. Det verkar som att 

trots att stress förekommer anses den inte negativ, utan kan upplevas som stimulerande. Detta 

tolkas som att organisationen erbjuder individerna förutsättningar att hantera stress. Även den 

låga personalomsättningen och sjukfrånvaron på enheten kan tyda på att stress inte är ett 

problem tack vare ovanstående förutsättningar.   
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5.2.2 Ambition 
 

Alla medarbetare anser sig själva vara ambitiösa och anser även att andra uppfattar dem så. 

Utifrån empirin tolkas dock tjänstemannen som mer ambitiös än de kollektivanställda, detta 

utifrån utbildningsnivå och framförallt utifrån synen på vilka slags mål som motiverar. 

Tjänstemannen uttrycker en vilja att ha utmanande mål för att bli stimulerad medan de 

kollektivanställda anser att målsättningen bör vara lagom för att motivera. Även enhetschefen 

uttrycker att skillnader finns i ambitionsnivå bland individerna. Detta tolkas som att 

individerna kan ha olika definitioner om vad ambitiös är eller att det finns olika nivåer av 

ambition bland individerna. Locke et al (1992) beskriver att olika slag personligheter har olika 

behov att prestera och drivs av olika slags utmaningar. Detta tolkas som att individerna känner 

sig ambitiösa och därmed motiverade och drivna till att uppnå sina mål, men målsättningen är 

olika höga beroende på vilken slags personlighet de har. Att tjänstemannen har en högre 

utbildning än de kollektivanställda kan även det tyda på att tjänstemannen har en annan slags 

personlighet som innebär att den individen behöver större utmaningar för att känna sig 

motiverad. Det framkommer även ur empirin att en individ känner en viss rädsla när nya mål 

sätts upp, då individen kan tveka inför måluppfyllelsen, medan en annan individ självmant 

satt högre mål i år för att stimulera sig själv. Även detta tyder på att olika personligheter 

reagerar olika på utmanande uppgifter. Den första faktorn i Vrooms förväntansteori (Sloof et 

al, 2007), förväntan, beskriver hur individen kopplar ihop ansträngning med resultatet. Det 

kan tolkas som att individen med en rädsla för utmanande mål inte har samma behov av 

utmaningar och därför inte vill anstränga sig lika mycket för att uppnå resultatet.  

 

5.2.3 Återkoppling 
 

Ur båda perspektiven anses återkoppling som en viktig faktor vid tillämpningen av 

individuella prestationsmått. Vikten av både positiv och negativ konstruktiv återkoppling lyfts 

fram från båda perspektiven, då det positiva får individen att må bra och det negativa leder till 

personlig utveckling. Detta kan tolkas som att individerna uppskattar en blandning av positiv 

och negativ återkoppling då båda leder till att motivationen ökar. Konstruktiv återkoppling 

kan stimulera lärande och därmed personlig utveckling. Enligt Cravens et al (2010) kan 

organisationen gå miste om värdefulla aktiviteter om återkopplingen endast är negativ. 

Enheten har även en låg personalomsättning, vilket även det kan tyda på att individerna trivs 

på arbetsplatsen och känner en tillhörighet. Sadri et al (2011) menar att brist på positiv 

återkoppling är en av de främsta orsakerna till hög personalomsättning. Utifrån detta verkar 

det som att enhetschefen har lycktas hitta en bra balans mellan positiv och negativ 

återkoppling till individen, som uppskattas av individen. Den individ som upplever en rädsla 

inför nya mål är även den individ som anser att återkopplingen är bäst utformad av de tre 

medarbetarna. Neely (2004) menar att en stödjande ledning kan bidra till att rädslan för 

prestationsmått mildras. Detta kan tolkas som att återkopplingen till individen faktiskt 

förekommer oftare än återkopplingen till de andra medarbetarna, då enhetschefen upplever att 

individen är i större behov av detta på grund av dennes känsla av osäkerhet inför 

prestationsmåtten.   

 

5.2.4 Belöning 
 

Utifrån empirin beskrivs motivationen till att uppnå mål främst som känslan av 

tillfredsställelse samt att utvecklas som person. Ingen av medarbetarna anser att belöning i 

form av pengar är den främsta motivatorn. Ur ett ledningsperspektiv framkommer det att 

känslan av att bidra till något större upplevs som mest motiverande. Tolkning görs därmed att 
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den inre motivationen existerar bland individerna som innebär att individerna självmant vill 

uppnå mål. Enligt Hiam (2002) är det den inre motivationen som är av betydelse för 

organisationen, då individen inte behöver bli tvingad till att prestera. Inre motivation beskrivs 

även i Maslows behovstrappa och Hertzbergs två-faktor teori (Sadr et al, 2011) som ett sätt 

för individen att nå ett steg högre. Detta tolkas som att inre motivation är viktigt utifrån ett 

ledningsperspektiv och att enhetschefen har tagit detta i beaktning vid utformningen av de 

individuella prestationsmåtten. Däremot visar empirin att de individuella prestationsmåtten 

används som underlag för de individuella lönerna som tjänstemännen har och påverkas av 

måluppfyllnaden. Utifrån empirin tolkas även tjänstemannen som den mest ambitiösa 

individen och detta kan tyda på att belöningen i form av högre lön kan fungera som en 

indirekt motivator. Den tredje faktorn i Vrooms förväntansteori (Sloof et al, 2007), valens, 

innefattar hur en individ värderar resultatet av en handling. Om resultatet innebär en högre lön 

kan detta innebära att tjänstemannens valensfaktor är högre än de övriga individernas och att 

det därmed kan leda till att den individen omedvetet sätter högre mål och krav på sig själv, då 

belöningen inte bara innebär en känsla av tillfredsställelse utan även en yttre belöning i form 

av pengar.   
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6 SLUTSATSER 
 

Detta kapitel inleds med svaren på studiens två forskningsfrågor gällande individuella 

prestationsmått utifrån två perspektiv, samt studiens slutsatser. Därefter presenteras en 

diskussion om effekten av individuella prestationsmått utifrån skribenternas perspektiv. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet individuella prestationsmått.  

 

6.1 Svar på studiens forskningsfrågor och slutsatser 
 

Syftet med studien var att besvara de två forskningsfrågorna: Vilka kriterier upplevs som 

viktiga vid utformningen av individuella prestationsmått ur ett ledningsperspektiv och varför 

anses dessa vara viktiga? Samt vilka beteendeeffekter får individuella prestationsmått på 

individen och vad beror beteendeeffekterna på?  

 

Ur ett ledningsperspektiv verkar fyra kriterier vid utformningen av individuella 

prestationsmått vara viktiga. Dessa är kongruens, återkoppling, förståelse samt 

kontrollerbarhet. Kongruens anses viktig då de individuella prestationsmåtten ska ha en 

koppling till den strategiska målsättningen. Det verkar vidare som att återkoppling och 

förståelse är sammanlänkade med varandra och även de är viktiga för en strategisk 

måluppfyllnad, detta för att återkoppling skapar förståelse för hur individens prestationer 

bidrar till måluppfyllnad på en högre nivå. Kontrollerbarhet anses vara viktig då bedömningen 

av individens prestation sker utifrån de individuella prestationsmåtten och därmed bör 

individen ha kontroll över dem.  

 

Mycket talar för att den främsta beteendeeffekten av individuella prestationsmått är att de 

motiverar individen. Detta verkar främst vara ett resultat av att individen är delaktig i 

utformningen av prestationsmåtten. Delaktigheten i utformningen tyder även på att 

individerna inte upplever negativ stress på grund av de individuella prestationsmåtten. Vissa 

individer motiveras mer av utmaningar medan andra blir motiverade av lagom utmanande 

uppgifter. Gemensamt för samtliga individer är att känslan av tillfredsställelse efter 

måluppfyllnad är viktigare än belöning i form av pengar.   

 

Studiens slutsats är att individuella prestationsmått upplevs som positivt ur båda perspektiven. 

Ur ledningsperspektivet anses inte alla kriterier lika viktiga vid utformningen av individuella 

prestationsmått och detta verkar vara en effekt av vilken slags verksamhet som bedrivs. 

Vidare verkar beteendeeffekten av individuella prestationsmått vara kopplade till 

delaktigheten i utformningen. Även individernas ambition samt övriga förhållanden på 

arbetsplatsen verkar ha betydelse och detta är något som ledningen bör ha i beaktande när 

individuella prestationsmått utformas.    

 

6.2 Effekten av individuella prestationsmått  
  

Tillämpningen av individuella prestationsmått har ökat inom ett flertal olika branscher och få 

tidigare studier finns om hur detta påverkar individens beteende (Micheli et al, 2010, Melnyk 

et al, 2004). Arbetet med att utforma individuella prestationsmått är komplext och flera 

aspekter måste tas hänsyn till, dels ur ett ledningsperspektiv, dels ur ett individperspektiv. 

Därför syftar denna studie till att beskriva individuella prestationsmått utifrån dessa 

perspektiv och bidra till en ökad förståelse för hur individen påverkas av individuella 

prestationsmått samt hur organisationen kan utforma dessa på lämpligt sätt för att uppnå 
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strategiska mål. Efter avslutad studie anser vi att resultatet kan bidra med förståelse för hur de 

individuella prestationsmåtten kan utformas för att motivera individen. 

 

Studiens resultat visar att individuella prestationsmått kan motivera individen om de utformas 

på rätt sätt. Delaktigheten i utformningen verkar vara den tydligaste anledningen till att 

individen känner motivation till att uppnå målen. Vi tror dock att en allt för stor delaktighet 

kan leda till problem för organisationen. Alla individer har olika ambitioner i sitt arbete och 

individens ambition behöver inte nödvändigtvis motsvara det individen faktiskt klarar av att 

prestera. En allt för stor delaktighet i utformningen kan därmed leda till att organisationen inte 

får ut maxprestation av alla individer, utan endast så mycket som individerna vill prestera. 

Visserligen får organisationen motiverade individer, men om de uppsatta målen egentligen 

kunde vara högre, kanske organisationen går miste om betydelsefulla prestationer. Den 

studerade enheten använder sig av flexibla mått, som revideras utifrån händelser som 

inträffar. Denna flexibilitet innebär att individen har kontroll över sina prestationsmått, vilket 

uppfyller ett viktigt kriterium vid utformningen (Merchant, 2006), men vi tror att detta kan 

innebära att önskat utfall med prestationsmåtten försvinner. Då individen är delaktig i både 

utformningen och revideringen av de individuella prestationsmåtten tror vi att individen kan 

styra måtten till sin fördel och risken att kongruensen urholkas ökar.  

 

Utifrån resultatet av studien anser vi att det kan finnas skillnader i utformningen av 

individuella prestationsmått, beroende på verksamhet. Tidigare studier visar att ett 

prestationsmått har svårt att uppfylla alla kriterier som är viktiga. Vi tror även att det kan vara 

svårt att uppfylla alla kriterierna oavsett hur många mått som tillämpas, beroende på 

verksamhet. Den studerade enheten fungerar som en stödfunktion till kärnverksamheten och 

har därmed inga intäkter. Målen för individerna är mer diffusa och innebär att förbättra 

processer i kvalitet och service, inte inom produktion. Detta tror vi kan ha påverkat resultatet 

av vilka kriterier som anses vara viktiga vid utformningen av individuella prestationsmått. Om 

studien gjorts på någon annan enhet med en annan slags verksamhet tror vi att resultatet hade 

kunnat vara annorlunda. Den studerade enheten tillhör dessutom en stor organisation och vi 

ställer oss frågan om andra kriterier är viktigare på en mindre organisation.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Utifrån våra reflektioner har förslag på vidare forskning vuxit fram. Vad gäller utformningen 

av individuella prestationsmått och hur de motiverar individen, kan en fallstudie av flera olika 

organisationer vara intressant. Att studera organisationer som utformar de individuella 

prestationsmåtten på olika sätt, kan ge svar på vilka beteendeeffekter individuella 

prestationsmått ger om individen är delaktig i utformningen, jämfört med om individen får 

måtten tilldelad av någon annan. Vidare anser vi även att studier angående vilka kriterier som 

anses vara viktiga vid utformningen av individuella prestationsmått bör göras. Även här kan 

en jämförelse mellan olika organisationer visa om olika kriterier anses viktiga, beroende på 

verksamhet. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 1 (enhetschefen) 
 

- Antal år inom företaget och i denna position 

- Berätta kort om enheten  

- Vad är dina arbetsuppgifter? 

- Hur många år har du arbetat med individuella prestationsmått? 

 

- Vad är syftet med att individuella prestationsmått används på er enhet? 

- Vilka slags prestationsmått använder ni? Varför 

o Används finansiella eller icke-finansiella prestationsmått för individen eller 

både och? Varför? 

- Hur utformas de individuella prestationsmåtten? Är det individen själv som utformar 

dem, är det du själv eller tillsammans? Varför det upplägget? 

- Hur många prestationsmått har varje individ? 

- Hur ofta gör ni om de individuella prestationsmåtten? 

- Hur mäter ni prestationsmåtten? 

 

- Vad anser du är viktiga kriterier vid utformningen av prestationsmåtten? 

o Kongruens 
 Tänker du på organisationens strategiska mål vid utformningen av de individuella 

prestationsmåtten? 

o Kontrollerbarhet 
 Tänker du på att individen ska ha full kontroll över sina prestationsmått, det vill säga 

finns det faktorer som påverkar utfallet som inte individen själv kan kontrollera? 

o Återkoppling 
 Hur ofta ger du återkoppling på prestationsmåtten till individen?  

 Hur går återkopplingen till? 

 Vad tänker du på när du ger återkoppling till individen? 

 Vad blir det för konsekvenser för individen om mål inte uppnås? 

o Noggrannhet 
 Hur exakta är de individuella prestationsmåtten? 

 Vem utvärderar de individuella prestationsmåtten? Du själv, individen eller 

tillsammans? 

o Förståelse 
 Tänker du på att individen ska förstå varför just dessa prestationsmått är bra och hur 

de bidrar till att strategiska mål nås? 

o Kostnadseffektivitet 
 Hur mycket tid lägger ni ner på utformningen av de individuella prestationsmåtten? 

 Skulle du vilja lägga ner mer eller mindre tid på utformningen av de individuella 

prestationsmåtten? Varför? 

 

- Vilka fördelar ser du med att använda individuella prestationsmått? 

- Vilka nackdelar ser du med att använda individuella prestationsmått? 

- Ser du några svårigheter med att utforma individuella prestationsmått? Vilka i så fall?  

- Hur upplever du att individen påverkas av de individuella prestationsmåtten? 

- Om du upplever att någon blir stressad av sina prestationsmått, hur agerar du då? 

- Upplever du att de individuella prestationsmåtten bidrar till att organisationens 

strategiska mål nås? Varför/varför inte? 

- Har nu hög personalomsättning på enheten? 

- Har ni hög sjukfrånvaro på enheten? 

 

  



 

 

BILAGA 2 – Intervjuguide 2 (medarbetare) 
 

- Antal år inom företaget  

- Berätta om dina arbetsuppgifter 

- Hur många års erfarenhet har du av individuella prestationsmått?  

 

- Vad skulle du säga motiverar dig mest för att uppnå ett visst mål; känslan av 

tillfredsställelse och uppskattning av chefen och medarbetare eller belöning i form av 

pengar eller befordran? 

- Hur anser du att du reagerar på utmanande arbetsuppgifter? 
- Hur får dina individuella prestationsmått dig att må?  

o Motiverad  
o Stressad  

- Hur känner du dig när du har uppnått ett mål? Varför 
- Vad är det som motiverar dig att arbeta mot dina mål?  

o Egen vilja 
o Påtryckning från chefen 

- Hur pass involverad är du själv i utformningen av dina prestationsmått? Vad tycker du 

om det? 

o Vad tycker du är viktigt vid utformningen av prestationsmåtten? 
 Kriterier 

- Hur många prestationsmått har du personligen? 

- Vet du vilka övergripande mål som finns på enheten och inom organisationen? 

o Anser du att dina prestationsmått stämmer överens med dessa? Det vill säga, 

om du når ditt mål, bidrar det till att övergripande mål också nås? 

- Känner du att dina mål är uppnåeliga inom utsatt tidsram? 

- Känner du att du har full kontroll över dina prestationsmått eller kan resultatet 

påverkas av något du inte kan styra över? 

- Får du återkoppling på dina prestationsmått? 

o Hur går detta till? 

o Hur ofta? 

o Får du både positiv och negativ återkoppling?  

o Hur känns det? 

- Hur ofta görs dina prestationsmått om?  

o Hur känns det när nya mål sätts upp? 

- Om du skulle behöva någon utbildning för att kunna uppnå något mål, får du det? 

-  Skulle dina kollegor beskriva dig som en ambitiös person? 

- Hur trivs du på arbetsplatsen och med dina arbetskamrater? 

 

 

 

 

 

 


