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Sammanfattning 

Inom arbetslivet blir det allt vanligare att mäta och utvärdera prestation. För att 

motivera sina anställda använder sig en del företag av Performance Management, 

där mål utarbetas och arbetas mot i syfte att optimera prestationsnivå. Kvalitativa 

intervjuer genomfördes för att undersöka upplevelsen av att utvärderas, samt hur 

motivation påverkas av att arbeta utifrån ett Performance Managementsystem, 

vilket var studiens syfte. Utöver en beskrivning av Performance Management, 

utgörs teoriavsnittet av en fördjupning i Maslows behovsteori, samt inre- och yttre 

motivationsfaktorers påverkan. Resultatet visade på hur samtliga var positiva till 

den vägledande funktionen av målfokuserat arbete och motiverades av 

uppmärksamhet och ansvar, liksom delaktighet vid utarbetandet av mål. Systemet 

upplevdes dock som utanför det dagliga arbetet och svårtillgängligt. Det betygs-

system som användes vid utvärderingen, tycktes inte utnyttjas till fullo och 

således ha begränsad effekt på användarnas motivation. Avslutningsvis diskuteras 

det kring hur större inflytande för de anställda skulle kunna gynna organisationen. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle ska det mesta mätas och utvärderas, för att sedan förbättras och utvecklas. 

Detta berör i synnerhet arbetslivet, då det blir allt vanligare att mäta och utvärdera anställdas 

prestation. Företag stöter ständigt på stora utmaningar i form av förändringar och ökad 

konkurrens på marknaden. Detta medför krav på ökad produktivitet och utveckling, vilket i 

sin tur ställer höga krav på den anställde (Lind & Skärvad, 2004). Lösningen för många 

företag är då att använda sig av ett Performance Managementsystem, för att systematisera 

prestationsdrivande komponenter och genom mätning söka optimera prestationsnivå 

(Armstrong, 2009). Att arbeta mot tydliga mål, för att sedan mätas och utvärderas är 

grundidén inom Performance Management, vilket många anser gynnar motivationen till att 

utvecklas och växa i sin roll på arbetsplatsen. Lindgren (2006) menar dock att normen om att 

alla ska utvärdera saknar vetenskaplig grund och är snarare resurs- och tidskrävande.  

 

Ett vanligt sätt att arbeta med Performance Management är att sätta mål för ett år framåt i 

tiden, för att sedan få uppföljning och feedback under resans gång kring hur arbetet utvecklar 

sig. I slutet av året ges ett avslutande betyg som utvärdering av prestation. Denna process, är 

egentligen samma typ av system som de flesta av oss är vana vid från skolsystemet. Frågan är, 

hur detta arbete mot mål upplevs, hur uppföljning och feedback under arbetets gång påverkar 

motivationen samt vilka känslor och följder det efterföljande betyget är förknippat med. Dessa 

aspekter kommer fungera som en övergripande utgångspunkt för studien, där motivationens 

påverkan kommer att stå i fokus.   

     

Begreppet motivation används dagligen, och i många olika sammanhang. Är man motiverad 

att utföra en uppgift, så ter sig denna uppgift mindre ansträngande och prestationen ökar 

således (Locke och Latham, 2002). Ahl (2004) förklarar hur många forskare anser att 

motivation som kommer inifrån människan, alltså då man gör något för egen utveckling, är 

mer effektiv och långvarig än yttre motivation. Inom arbetslivet försöker man dock ofta 

påverka motivationen med hjälp av yttre belöningar, såsom betyg och ekonomiska bonusar, 

vilka enbart anses påverka motivationen tillfälligt. Studien kommer genomgående att fokusera 

på motivationens påverkan av att arbeta utifrån ett Performance Managementsystem, samt 

några anställdas upplevelser av Performance Managements tre huvuddelar: Målsättande, 

kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering.  
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1.1 Syfte och Frågeställningar  

Syftet är att undersöka anställdas upplevelser av att utvärderas, samt hur deras motivation 

påverkas av att arbeta utifrån ett Performance Managementsystem.   

  

1. Hur upplever undersökningsdeltagarna processen av att utarbeta och arbeta mot       

uppsatta mål?  

 

2.  Hur påverkas motivationen av att kontinuerligt mätas och följas upp på sin prestation 

     under arbetets gång? 

 

3.  Hur påverkas motivationen och vilka blir följderna av att få sin prestation utvärderad   

och betygsatt?  

  

1.2 Disposition   
Studien kommer inledningsvis utgöras av en teoretisk bakgrund av Performance Management, 

där alla delar av processen inkluderas. Det fortsätter sedan med motivation och prestation som 

fenomen. I metodavsnittet redovisas noggrant och systematiskt processen då det empiriska 

materialet samlats in. Både hur vi rent praktiskt gått till väga, men också vad vi förhållit oss 

till i form av etiska riktlinjer, samt studiens plats då det kommer till validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Metoddelen avslutas med en diskussion. I resultatdelen söker vi på ett 

systematiskt och transparent vis redovisa vad intervjuerna genererat i form av empiriskt 

material. Detta på ett så objektivt sätt som möjligt för att återge vad intervjupersonerna 

uttryckt. I analysdelen kopplas resultat samman med teoretisk bakgrund och ett resonemang 

förs kring vad som går i led och vad som skiljer. Motivation till att ha en fristående analysdel 

snarare än att förena resultat och analys är för att tydliggöra för läsaren vad som är empiri och 

vad som är färgat av teoretisk bakgrund. Denna del avslutas med en sammanfattande slutsats. 

I den avslutande diskussionen söker vi belysa intressanta aspekter av Performance 

Management och resonera utifrån vad vi själva tänkt på under processens gång. I den 

avslutande delen behandlas fortsatt forskning. En del som även den utgörs av egna 

intresseområden med förslag på hur dessa skulle kunna lyftas för framtida studier inom 

ämnet. 
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2. Teoretisk bakgrund  
Följande avsnitt kommer ta upp för studien relevant teori och tidigare forskning. Först ges en 

förklaring till vad Performance Management i generella termer innebär, där målsättning, 

kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering behandlas. Därefter tar vi upp 

motivation och prestation, vilka är fenomen som genomsyrar studien i dess helhet. Vi tar upp 

tidigare teori från bland andra Maslow och Herzberg, samt upptäckterna i Hawthorne vilka 

alla blivit betydande för hur man ser på motivation idag.   

  

2.1 Performance Management  

Performance Management (PM) är ett sätt att arbeta mot uppsatta mål i syfte att öka 

prestation, initialt genom att signalera till de anställda vad som är viktigt i arbetet och var 

fokus bör ligga (Bae, 2006). Grundläggande är det ett sätt att systematisera prestations- 

drivande komponenter och genom mätning söka optimera prestationsnivå. Armstrong (2009) 

skriver att det är en process med syfte att öka motivation och förbättra prestationen hos 

individer och arbetsgrupper för att indirekt göra organisationen i sin helhet mer 

högpresterande. Som fenomen är PM egentligen inget nytt, då man mätt prestation och 

utvärderat arbete sedan lång tid tillbaka, men själva begreppet myntades inte förrän på 1970-

talet. Själva konceptet blev dock uppmärksammat först under senare delarna av 80-talet. En 

av de viktigaste styrkorna med PM menar Armstrong (2009), är dess holistiska karaktär. Det 

har förmågan att inbegripa varje del av en organisation och styra och mäta prestation 

kontinuerligt under hela arbetsåret. Han menar att skillnaden i vad PM är nu, i relation till 

tidigare varianter, är att det genomsyrar hela organisationer och inte bara specifika event. Det 

är en ständigt pågående process som är meningsfull för företaget, snarare än tidsbegränsade 

operationer. Trots detta är ändå grundidén densamma: att mäta och utvärdera prestation. I 

figur 1 nedan, vilken vi översatt från ett av Baes (2006) verk, illustreras processen av att 

använda PM, där första steget är att utarbeta mål. Dessa mål följs sedan kontinuerligt upp 

under den satta tidsperioden som vanligen är ett år, vilka sedan utvärderas och ges feedback 

på. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Basic Framework of Performance Management System (Bae, 2006) 

   

2.1.1 Målsättande  

Studien söker belysa upplevelsen av att utvärderas och hur motivationen påverkas av att 

arbeta med ett PM-system, där fokus kommer att läggas vid motivationens betydelse och 

påverkan. Målsättningsteorin, förklarad av Locke och Latham (2002), tar fasta på att mål har 

motiverande effekt på människan. Enligt denna teori ökar motivationen och således 
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prestationen då det finns ett mål att sträva mot. Det stöds även av Taylor och Pierce som 

menar att “Goal theory has suggested that goals are motivational because they are arousal 

producing” (1999, s 424). De menar att målsättande har positiva effekter på drivkraften. 

Enligt Locke och Latham (2002) påverkar målsättning prestation på fyra sätt. För det första 

genom att styra individens fokus i specifik riktning och därmed leda till handlande. Genom att 

lägga uppmärksamhet på en viss uppgift elimineras fokus från mindre viktiga uppgifter, alltså 

de som inte är relevanta för målet i fråga. För det andra påverkar mål intensiteten i 

handlandet och attityden till själva uppgiftens betydelse. Att arbeta mot ett specifikt mål har 

visat sig öka energin och viljan att nå dit, snarare än att enbart jobba för att ‘göra sitt bästa’. 

Anledningen till detta tycks vara att det inte finns någon/något yttre som kan bekräfta vad ‘att 

göra sitt bästa’ faktiskt innebär för en annan person. För det tredje har målsättning påverkan 

på uthållighet och tålamod i en individs handlande, och för det fjärde har målsättande en 

indirekt effekt genom vetskapen av vad det kan innebära att nå målet i fråga. Då det kommer 

till prestation tycks engagemang vara av största betydelse. Med engagemang syftar de till en 

drivkraft att försöka nå de uppsatta målen, och de menar att denna drivkraft är beroende av 

svårighet att nå målen. Locke och Lathams studier visade att mål som var medelsvåra att nå 

genererade högst prestation, och att allt för lätta eller svåra mål resulterade i sämre prestation. 

Då det kommer till själva utarbetandet av målen, så menar många att det är en stor fördel att 

låta de anställda sätta sina egna mål, istället för att en chef eller arbetsledare gör det enväldigt. 

“Vill du helst sätta upp egna mål eller få några nedtryckta i halsen?” (Pink 2009, s 154). Att 

känna att man på någon nivå “äger” målen veckar vara en bidragande faktor till att öka 

motivationen, vilket även stödjs av Deci och Ryan (2000). Locke och Latham (2002) skriver 

vidare att målsättande sällan har några negativa konsekvenser om de utförs på helt rätt sätt. 

Då målsättande uppfattas som negativt, beror det ofta på att målen inte blivit tillräckligt 

specificerade eller att de inte passar ihop med uppgiften. Det kan också bero på att för lite 

feedback givits eller att en person inte utvärderats för sin egen prestation, utan för gruppens. 

De fortsätter att resonera kring arbete mot mål och menar att för att mål ska vara effektiva så 

krävs uppsummerande feedback som visar på hur man ligger till i förhållande till sina mål. 

Vad feedback innebär och hur det används inom PM kommer att redovisas mer djupgående i 

nästkommande stycke.   

   

2.1.2 Kontinuerlig uppföljning och mätning  

Under årets gång följs de anställdas prestation upp i form av mätning och formella samtal med 

sin respektive ledare (Armstrong, 2009). Dessa samtal ska vara en dialog där en genomgång 

tydliggör hur den anställde ligger till i förhållande till målen. Kritik ska vara konstruktiv och 

en gemensam planering ska göras inför framtida mål. Följande citat belyser uppföljnings- 

samtalets huvudsakliga anledning: “It is a means for considering the future in the light of an 

understanding of the past. It answers the two fundamental questions of ‘Where have we got 

to?’ and ‘Where are we going?” (Armstrong 2009, s 137). Samtalen ska inte vara enbart top-

downstyrda, alltså styras uppifrån, utan den anställde ska vara delaktig i dialogen. Detta går i 

led med vad som togs upp i föregående stycke om Pinks (2009) betoning på att den anställde 

måste få känna att denne “äger” målen. Armstrong (2009) menar att uppföljningssamtalens 

funktion är för ledaren att öka den anställdes prestation, genom att ge denne utmanande 
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uppgifter för att utveckla kunskap och förmåga i arbetet. Nilsson, Wallo, Rönnqvist och 

Davidson (2011) har ett liknande resonemang i sitt begrepp interaktionsutrymme, där den 

anställde ska ha möjlighet att fråga om råd och diskutera problem med sin överordnade för att 

öka kunskap i arbetet. Detta sker genom formella eller informella samtal mellan anställd och 

ledare under årets gång.   

  

Formella samtal kan dock ses som onödiga och tidskrävande, då det oftast sker informella 

samtal mellan ledare och anställd kontinuerligt under årets gång, där den anställde då får 

feedback och information kring hur denne ligger till i förhållande till målen. Armstrong 

(2009) menar att det är en del av PM-systemet, då det inte ska komma några direkta 

överraskningar på detta formella samtal. Dock ger detta formella samtal en överblick över 

status för både individuella mål och företagets övergripande mål. Informationen ska även ges 

skriftligt från ledaren, där den anställde ska vara med och dokumentera sina bedrifter i PM-

systemet, något som inte görs lika kontinuerligt under de informella samtalen. En stor del av 

PM går ut på att bedöma sig själv och vilken nivå man anser befinna sig på. Armstrong (2009) 

ser det som positivt, då de allra flesta anställda är realistiska i sin bedömning. Detta gör att 

ledaren undviker att vara dömande mot den anställde, då denne troligen redan är medveten om 

sina eventuella brister. Dialogen blir således av positivt slag, då den går ut på att ta tag i dessa 

brister tillsammans, istället för att ledaren ska påpeka dem. Det som nämndes i föregående 

stycke, det vill säga att den anställde blir mer motiverad av att arbeta mot egna uppsatta mål 

(Pink, 2009), går igen även då det kommer till självskattningen. Genom att få göra en egen 

bedömning av sin prestation, blir det således motiverande att visa för sig själv vad man kan 

åstadkomma (Armstrong, 2009). Även om de flesta är realistiska vid bedömning av den egna 

prestationen, finns det alltid undantag av dem som snarare överskattar sin förmåga. Detta 

kan utgöra ett problem, då det innebär att ledaren måste godkänna den anställdes 

egna bedömning innan de läggs in i PM-systemet. Problem i form av oenigheter mellan dessa 

två parter angående bedömningen av den anställdes prestation är också en riskfaktor, som kan 

leda till försämrad relation som hämmar både motivation och prestation (Ibid). Bae (2006) 

belyser vikten av feedback från ledaren till den anställde under årets gång, vilket kommer 

beröras djupare i nästkommande stycke. 

“Feedback reinforces effective behaviour and indicates where and how behaviour needs to 

chance” (Armstrong 2009, s 117). Detta citat pekar på betydelsen av att den anställde får 

kontinuerlig feedback genom formella- och informella möten under årets gång, för att 

uppmuntra positivt, och justera negativt beteende. Denna feedback ska vara grundad på fakta 

och inte bestå av personliga åsikter (Armstrong, 2009). För att feedback ska vara effektiv bör 

den vara konstruktiv och fokuserad på de uppsatta målen. Karaktären på feedback från 

ledaren bör alltså vara stöttande, då negativ feedback tenderar att sänka den anställdes 

motivation (Bae, 2006). Armstrong (2009) belyser några riktlinjer att förhålla sig till för att 

göra feedback effektivt. Initialt menar han att det måste vara en naturlig del av arbetet, och 

ges direkt efter avslutad aktivitet. Ledaren bör istället för att själv förklara och beskriva hur 

den anställde beter sig, ställa frågor om hur den anställde upplever sitt eget beteende. Ledaren 

bör även definiera vad som är uppskattat beteende med tydliga exempel, för att den anställde 

ska få större förståelse för vad denne förväntas prestera. I dessa samtal mellan ledare och 
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anställd ska fokus ligga på de områden som kan förbättras snarare än att lägga tid och energi 

på att diskutera sådant som ändå inte går att påverka. Avslutningsvis bör chefen följa upp och 

utvärdera att den anställde faktiskt tar den tilldelade feedbacken i beaktande och inte faller 

tillbaka i gamla vanor.  

  

 2.1.3 Utvärdering  

Att mäta och utvärdera prestation blir allt mer betydande inom arbetslivet och ett 

utvärderingssystems syfte är ofta kontrollerande, utvecklande eller legitimerande (Nilsson et 

al, 2011). Med kontrollerande syfte menas att beslutfattarna i en organisation använder 

utvärdering som ett redskap för att mäta verksamhetens produktion och se om den ligger i fas 

utifrån planeringen. Utvecklande syfte är tänkt att upptäcka och åtgärda brister i 

organisationen, medan legitimerande syfte innebär en bekräftelse på ett redan fattat beslut. 

Karlsson (1999) skriver att en del av utvärderingen är att kolla av huruvida de uppsatta målen 

blivit nådda efter avslutad period. Vid fråga kring huruvida utvärderingens resultat är valitt, 

utgår Karlsson (1999) från tre faktorer som påverkar utvärderingens utfall: Utvärdering, 

kommunikation och användare. 

 

När utvärdering utförs är det viktigt att det finns vetenskapliga kvalitetskrav, där processen 

har ett förklaringsdjup med systematisk och teoretisk förankring så att resultatet kan ses som 

tillförlitligt. Det är därför av stor vikt att rätt val av metod och design görs redan från början, 

och ansvaret här ligger till stor del hos den person som utvärderar. Det är alltså av stor 

betydelse att denne besitter rätt kompetens för uppdraget. Innan en utvärdering ska utföras, 

bör en småskalig utvärdering prövas på en liten grupp deltagare, för att upptäcka eventuella 

problem. Genom detta tillvägagångssätt kan problem undvikas när den riktiga utvärderingen 

väl genomförs.  

 

Kommunikationen mellan användare och utvärdering måste vara tydlig. I många fall kan 

rapporteringen vara för omfattande och språket allt för invecklat. Kommunikationen bör vara 

anpassad till användarna, där utvärderingen ska vara aktuell och intresseväckande för att de 

ska känna att utvärderingsarbetet är meningsfullt.  

 

Användarnas kunskap och motivation gentemot utvärderingen påverkar utvärderingens utfall. 

Att få bristfällig information angående utvärderingens syfte gör i sin tur att motivationen till 

utförandet minskar, och resultatet påverkas negativt. För att undvika detta, kan ökad 

utbildning kring ämnet utvärdering få de anställda att förstå hur detta arbete kan gynna 

dem. För att göra detta bör ledningen kommunicera till användarna att de värdesätter deras 

utvärderingsarbetet och att de uppmuntras till att utföra fortlöpande granskningar av sin egen 

prestation. Det riskerar annars att användarna inte ser arbetet kring utvärderingen som en del 

av verksamheten, utan endast som en extra börda.  

  

Att använda sig av ett utvärderingssystem har blivit en självklarhet för de allra flesta 

organisationer. Lindgren (2006) beskriver hur det finns en allmänt vedertagen och okritiserad 

uppfattning kring att utvärderingssystem ska göra verksamheten mer effektiv och resultat- 
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inriktad, vilket i sin tur ska öka arbetarnas prestation. Hon ifrågasätter denna uppfattning och 

menar att det saknas vetenskaplig grund för vilka effekter ett utvärderingssystem faktiskt har 

och hur de påverkar användarna av systemet. Med tanke på hur stora resurser dessa system 

kräver för implementering av systemet, upplärning för användarna och det faktum att 

användandet av systemet tar tid från det dagliga arbetet, bör verksamhetens argument för 

användning av ett utvärderingssystem vara tydligt. Ett sådant argument tydliggörs sällan 

enligt Lindgren, utan orsaken till användandet av systemet tenderar mer att vara av rädsla för 

utanförskap, då det tycks finnas en utvärderingsnorm inom arbetslivet; att alla ska utvärdera. 

 

En viktig del av PM-processen är själva bedömningsfasen, där den anställde får betyg på sin 

prestation efter avslutat arbetsår. Armstrong (2009) benämner denna fas som en analys av 

prestation. Han poängterar att den som gör bedömningen måste ha ett starkt underlag, genom 

att analysera fakta och inte dra egna subjektiva slutsatser. Olika typer av skalor används inom 

PM, där 5-stegsskalan är den mest förekommande. Här är betyg 3 medel och det finns två 

nivåer för prestation över medel och två nivåer under medel (Armstrong, 2009). Risken med 

denna skala är att bedömaren blir för koncentrerad på medelbetyget 3 och sällan använder sig 

av de resterande alternativen. Armstrong (2009) belyser detta som ett problem om den 

anställde presterat olika på två uppgifter, men ändå erhåller samma betyg. Han menar att det 

då skulle kunna vara ett alternativ att ha exempelvis en 6-gradig skala där inget 

medelbetyg finns, utan ledaren måste ta ställning i större utsträckning. Dock utgör en större 

skala mer arbete för betygsättaren, vilket är anledningen till att betygsskalorna hålls relativt 

korta men ändå så pass utvecklade att de fyller funktionen av att göra distinktion mellan 

under- och överpresterande arbetare. Detta betyg blir således grunden för ekonomiska bonusar 

och befordringar, likväl som omplaceringar och uppsägningar (Ibid).  

  

För att det skall vara lämpligt att använda sig av en betygsskala som bedömningsmetod, måste 

utgångspunkten vara att betyget är ärligt, korrekt och rättvist (Armstrong, 2009). Om så är 

fallet, besvarar skalan arbetarens naturliga önskan av att veta hur denne ligger till. Över hela 

organisationen blir det även lätt att skilja på hög- och lågpresterande anställda, där det också 

blir lättare för företaget att upptäcka ‘talanger’ med särskilt höga ambitioner och potential. 

Skalan kan också fungera som en motivationsfaktor, givet att drivkraften är att få ett högt 

betyg. Det är då förutsatt att den anställde vet vad som krävs för högre betyg (Ibid). Vid 

utvärdering/betygsättning av prestation blir det viktigt att förstå följderna av varje specifikt 

betyg. Taylor och Pierce (1999) skriver att de som får resultat under förväntad nivå tenderar 

att skylla på externa faktorer såsom att arbetsledaren inte förstått deras arbete, svagheter i 

bedömningssystemet eller organisationen som helhet. De riskerar även att sänka sin 

arbetsprestation. Deras studier visade även att de som utvärderas/får betyg sällan blir speciellt 

chockade över de betyg de erhållit, att det egentligen sällan är någon nyhet. Armstrong (2009) 

beskriver hur en riskfaktor kan vara att chefen bedömer en anställd i jämförelse med andras 

prestationer och inte i relation till själva uppgiften. En annan är hur avgörande första intrycket 

kan vara, då det kan påverka ledarens bedömning av den anställde längre fram i tiden. Även 

det arbete som utförts under den närmsta tiden innan utvärderingen görs, har en tendens att få 

större påverkan på betyget, än det arbete som gjordes i början av året. Det faktum att detta 

betyg ofta har betydande påverkan på den anställdes framtid gör att denne istället väljer att 
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fokusera mer på betyget än på sin egen utveckling, vilket hämmar utvecklingen över hela 

organisationen. Dock är det ändå mest förekommande att företag använder sig av dessa 

betygsskalor, just för att kunna skilja på prestation, som sedan blir underlag för bonusar och 

befordringar (Ibid).    

  

2.2 Motivation  
Motivation är ett begrepp som används dagligen och i många olika sammanhang. Ahl (2004) 

tolkar motivation som den process som driver människan till att göra något, där hon utgått 

från Nationalencyklopedin och Svenska Akademins Ordboks definitioner av orden motiv, 

motivation och motivationsfaktor. Hon fortsätter att förklara olika forskares definition av 

begreppet motivation, vilka skiljer sig åt. Exempel på det är att vissa menar att motivationen 

finns inom individen: “Alla inre (psykiska) processer och strukturer samt yttre faktorer som 

driver, aktiverar och motiverar handlingar” (Madsen 1986, s 27, refererad i Ahl 2004, s 21), 

medan andra menar att motivation är ett målinriktat beteende: “Motivation is the 

process whereby goal-activity is instigated and sustained” (Pinder 1998, s 11, refererad i Ahl 

2004, s 21). En del menar även att motivationen handlar om fokusering och uthållighet: 

“Motivationen är skillnaden mellan att göra minsta möjliga man kan komma undan med och 

göra allt man förmår” (Gellerman 1992, s 11, refererad i Ahl 2004, s 22). Det finns teorier 

inom nationalekonomi som säger att personer handlar rationellt och i egenintresse (Ahl, 

2004). Det är då relativt enkelt att motivera anställda genom att ge dem höga ekonomiska 

belöningar för att utföra ett arbete. Denna teori har fått kritik för att bortse från den inre 

motivationen, och vi ska i nästkommande stycke beskriva hur sociala och behovsstyrda 

faktorer kan påverka motivationen hos en arbetare på ett annat sätt än just de ekonomiska.  

  

Människan är en social varelse som behöver social stimulans. Det visades genom studier vid 

ett elektronikföretag i Hawthorne, USA, där arbetarna inte tycktes prestera på topp enbart i 

syfte att få ut maximalt med ekonomisk ersättning (Ahl, 2004). Forskaren Elton Mayo 

genomförde en undersökning mellan åren 1924 till 1932, där han fann att de anställda 

uppfattade arbetet som en social aktivitet och att uppmärksamhet och känsla av tillhörighet 

var viktigare än ekonomiska belöningar. För att öka arbetarnas motivation att arbeta, bör de 

sociala behoven således tillgodoses i form av väl fungerande grupper där varje individ känner 

sig delaktig och uppmärksammad. Detta kom att benämnas som Hawthorne-effekten (Ibid). 

 

Det faktum att människan är styrd av sina behov är det många som står bakom. Kanske den 

mest välkända och citerade teorin då det kommer till motivation är Maslows behovstrappa (se 

figur 2). Den bygger på människors drivkraft att tillfredsställa sina grundläggande behov, 

vilka han menade har en hierarkisk ordning (Maslow, 1987). Först efter att ett behov blivit 

uppfyllt kan nästa behov tas i beaktande osv. De mest grundläggande är de fysiologiska 

behoven, vilket innebär föda och sömn. När en person är hungrig, tänker denne endast på att 

skaffa mat och det är först när det behovet är tillfredsställt som fokus kan riktas mot nästa 

behov; trygghet. Då en person känner trygghet och säkerhet börjar sökandet efter tillhörighet 

och kärlek. Inom arbetslivet blir det då särskilt viktigt att en anställd känner att denne fyller en 

funktion och tillhör en grupp. Det fjärde behovssteget är uppskattning; dels att kunna 



9 
 

uppskatta sig själv men även att få uppskattning från andra. Självförtroende, kompetens, 

oberoende och frihet är termer Maslow (1987) beskriver som delar av detta steg. Även en 

strävan efter ett bra rykte, ära och erkännande är behov som varje individ söker. Detta blir 

tydligt på en arbetsplats, där uppskattning och uppmärksamhet är motivationsfaktorer som 

används ofta, vilket nyss nämnda Hawthorne-effekten påvisade. Det sista behovet beskriver 

Maslow som självförverkligande, vilket grundläggande innebär en känsla av att vara i sin rätta 

natur och göra vad man är ämnad att göra. Han menar dock att det endast är en liten del av 

jordens befolkning som har möjlighet att uppnå detta steg.  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Maslows behovstrappa (Gladwin, 2014) 

 

 

Denna teori har fått kritik för att inte vara empiriskt grundad, utan enbart en 

skrivbordsprodukt. Maslow bekräftade själv kritiken, att teorierna grundats på kliniska 

observationer och utifrån den egna bekantskapskretsen. Här fanns personer som Maslow 

ansåg vara självförverkligande, då de bland annat kommit mycket långt i sin karriär (Ahl, 

2004). Anledningen till att denna teori fått sådan genomslagskraft menar Ahl (2004) är dess 

breda användningsområde inom motivation. Denna teori är heller ingen guide för att motivera 

människor, utan ett sätt att förstå hur människor fungerar, vilket i sin tur hjälper 

organisationer att motivera sina arbetare. Själva grundidén i Malsows behovsteori är att 

människor hela tiden strävar uppåt till nästa steg, vilket bevisar att arbetare blir omotiverade 

att göra samma sak en längre tid. Då ett behov redan är uppfyllt, blir det motiverande att söka 

sig mot högre mål. Det är då företagets uppgift att ge sina arbetare förutsättningar att 

utvecklas och växa för att motivera dem att prestera sitt yttersta i arbetet (Decy & Ryan, 

2000). Det är då främst de tre översta stegen som är relevanta, vilket även bevisades 

genom Hawthorne-effekten, där sociala aspekter var viktigare än ekonomiska, för att öka 

arbetarnas motivation och prestation. McClelland (1961) går i samma bana med sin 

behovsteori om den prestationsinriktade människan, som motiveras av själva prestationen. Att 

lyckas med uppgiften är målet, vilket inte påverkas speciellt mycket av den ekonomiska 

belöningen. Pengar är inte viktigt i sig, utan fungerar som ett mått på förmåga och 

uppskattning och beröm bör vara kopplat till prestationen om det ska ha någon påverkan på 

motivationen. I nästkommande stycke följer en djupare genomgång av inre och yttre 

motivation. 

  



10 
 

2.2.1 Inre och yttre motivation  

Motivation som fenomen kan delas upp i två delar: inre och yttre. Herzberg är framstående 

inom motivationsforskning, inom vilken han utarbetat teori kring motivationens varande. Han 

skiljer mellan motivationsfaktorer (inre motivation) och hygienfaktorer (yttre motivation) 

(Herzberg 1966, refererad i Ahl 2004). De förstnämnda är direkt knutna till individens 

motivation att utföra sina uppgifter. Här finns faktorer som ansvar, erkännande och möjlighet 

att växa. Hygienfaktorer är istället kopplade till miljön runt arbetet såsom status, lön, 

arbetsdelning och förhållande till arbetsledaren. Han kritiserade chefer för att fokusera för 

mycket på just hygienfaktorerna, vilka enkom tillfredsställer behov tillfälligt, som om att 

människan enbart skulle vara ute efter att undvika obehag och smärta. Dessa hygienfaktorer 

kan dock inte fylla upp de högre behoven hos människan, det vill säga, att utvecklas och växa. 

Här är istället motivationsfaktorerna av stor betydelse, vilket ställer högre krav på 

arbetsledaren, som måste skapa möjligheter och utrymme för sina anställda att göra just detta. 

Även Deci och Ryan (2000) resonerade kring inre och yttre motivation, där de menade att den 

inre motivationen grundas i människans behov av att själv bestämma och av att känna sig 

kompetent och kapabel att klara sig själv. Inre motivation har således ingenting att göra med 

yttre belöningar eller straff, utan det är känslan av att själv välja sitt handlande och ha kontroll 

över det som är det viktiga. De menar även att uppgifterna måste innebära en viss utmaning 

för att öka den inre motivationen, vilket går i led med Herzbergs teori om att människan vill 

utvecklas och växa. Den yttre motivationen skulle i motsats till den inre rent logiskt vara det 

som inte kommer från individen själv. Det tycks dock problematiskt att göra en självklar 

delning mellan dessa två, då en handling kanske först utförs pga. yttre motivation (få betalt 

eller tvång) men sedan fortsätter ske av individens egen lust. Var de sociala behoven 

kategoriseras är heller inte alldeles klart. Debatt förekommer ibland kring hur man bäst väger 

mellan yttre och inre motivation i arbetslivet, hur mycket av varje det ska satsas på för bäst 

resultat (Ahl, 2004).   

  

2.3 Prestation  

Då prestationsaspekten är central vid användandet av PM-system, så ämnar vi i detta stycke 

bena ut vad prestation är för något, samt lägga fram teori kring människans vilja att prestera. 

Detta då det inte tycks råda fullkomlig enighet kring dessa frågor. Bae (2006) presenterar 

några olika uppfattningar kring prestation; där vissa hävdar att prestation syftar till resultatet i 

sig, medan andra ser att fokus snarare ligger på beteenden och vägen mot målet. Hur som 

helst är mänsklig prestation en komplex företeelse som inbegriper båda dessa, och att 

exempelvis lägga fokus på enbart resultat blir att bortse från stora delar av processen och 

därigenom eventuellt missa relevanta aspekter. Att å andra sidan fokusera enbart på vägen till 

målet kanske tar fokus från vart man egentligen är på väg. Ett system som mäter prestation 

måste således utformas på ett sådant vis att det mäter både beteende och resultat. I ett försök 

att definiera prestation skriver Bae (2006) att det ofta refereras till som önskat resultat, 

beteenden, attityder eller drag. Locke och Latham (2002) skriver att då det kommer till 

motivationen att genomföra svåra uppgifter som enbart belönas om målet nås, så tenderar 

motivationen att sjunka om/så fort individen förstår att målet är för svårt att nå. Således 

sjunker också prestationen. Givet detta så skulle alltså någon form av belöning vara vitalt för 
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god prestation. McClelland (1961) visade genom sina studier kring prestation att olika 

personer kan känna olika behov av att prestera. De med stort behov gör, enligt hans principer, 

inte det för att nå en extern belöning, utan det är att klara av själva uppgiften som motiverar 

dem. Då det kommer till prestation är McGregors Teori X och Teori Y rimlig att nämna, då 

den berör just människans vilja att prestera (McGregor 1966, refererad i Ahl 2004). Teori X 

utgörs av den något förhärskande uppfattningen av att människan av naturen är lat och helst 

vill undvika arbete. Att man helst undviker ansvar, sätter trygghet i första rummet och 

föredrar så tydliga instruktioner som möjligt. Detta vädjar alltså till de lägre stegen i Maslows 

behovstrappa. McGregor menar att människan snarare siktar mot de högre stegen. Han menar 

att människan vill arbeta, styra sitt liv, erhålla ansvar, vara kreativ och arbeta mot uppsatta 

mål, vilket utgör teori Y. Givet teori Y vill människan alltså prestera. 

 

2.4 Sammanfattning av teoretisk bakgrund  
Grunden ligger i PM som innebär att systematisera prestationsdrivande komponenter och 

genom mätning söka optimera prestationsnivå. Detta görs genom att sätta mål och mäta och 

utvärdera prestation utifrån dessa. PM är, vilket illustreras i figur 1 ovan, uppdelat i tre faser; 

målsättning, kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering. Att arbeta mot mål har 

visat sig ha positiv inverkan på motivationen (Locke & Latham, 2002) och på så vis öka 

prestationen (Taylor och Pierce, 1999). Vid själva sättandet av målen är det vitalt för 

arbetarens motivation att denne är delaktig vid utarbetande och sättande av målen (Pink, 

2009). Att mätas och följas upp på sin prestation är viktigt. Dessa möten ska ske löpande 

under årets gång där ledaren ger feedback och konstruktiv kritik till den anställde så att denne 

vet huruvida han eller hon är på rätt väg eller måste ändra kurs i sitt sätt att arbeta. Stor del av 

uppföljningen står även i att arbetaren själv bedömer sin egen prestation (Armstrong, 2009). I 

slutet av året görs en utvärdering av huruvida målen blivit uppnådda eller inte och den 

anställde blir betygsatt på sin prestation. Karlsson (1999) skriver om hur utvärderingens utfall 

är beroende av att rätt utvärderingsmetod används och att ledaren besitter rätt kompetens för 

att leda detta arbete. Det är även viktigt att systemet är lätt att använda och att den anställde 

ser att utvärderingsarbetet är en värdefull process. Forskare har olika teorier kring vad 

motivation innebär. Vi har fördjupat oss i Maslows (1987) behovsteori, där han menar att vi 

motiveras av att tillfredsställa behov enligt en hierarkisk ordning. Hur inre- och yttre 

motivation fungerar har också belysts, där inre motivation är något som görs för egen 

utveckling och yttre motivation styrs av yttre faktorer som bonusar eller betyg. Vi har även 

tagit upp viss kritik som riktas mot den norm som tycks råda om att företag ska utvärdera 

prestation bland de anställda för att göra verksamheten mer effektiv och resultatinriktad. 

Lindgren (2006) skriver att det saknas faktiska vetenskapliga belägg för utvärderingens 

effekter samt att det kräver stora resurser och tar tid från det dagliga arbetet. För att kunna 

knyta denna teoretiska kunskap till empiri, utför vi intervjuer med några anställda på ett 

företag. Hur vi gått till väga i den processen redovisas i följande metoddel.   
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3. Metod   
Metodavsnittet är en redogörelse för hur varje del av processen gått till, där vi systematiskt 

och tydligt söker skriva fram händelseförloppet. Inledningsvis motivering av metodval följt av 

en beskrivning av hur empirin samlats in. Det framgår även hur resultatdelen utarbetats och 

hur analysen vuxit fram som en produkt av teoretisk bakgrund och empiri. Resonemang kring 

validitet, reliabilitet och generaliserbarhet samt etiska aspekter avslutar detta avsnitt.   

  

3.1 Metodval  
Då undersökningens syfte är att undersöka arbetarnas upplevelse av att mätas och utvärderas 

utifrån ett PM-system föll valet på kvalitativ metod, närmare bestämt intervju. Enligt Dalen 

(2008) ger en kvalitativ intervju insikt i deltagarens egna erfarenheter, tankar och känslor. 

Studien eftersträvar en djupare förståelse kring varje enskild individs personliga upplevelse 

kring detta system. Som Kvale (1997) beskriver, ville vi se världen genom deltagarens ögon 

för att få en förståelse för dennes livsvärld och hur den upplever det berörda 

undersökningsfenomenet. Genom intervjuer har varje deltagare fått återge sina upplevelser av 

hur detta utvärderingssystem påverkar motivation att prestera på arbetet. Att använda sig 

av intervju som metod kan generera svar som vi kanske inte förväntat oss, vilket kan påverka 

studiens totala utformning (Esaiasson,  Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Även 

uppföljningen i form av följdfrågor är möjlig under en intervju, vilket sedan kan tas i 

beaktning i de nästkommande intervjuerna, alternativt för fortsatt forskning (Ibid).   

  

Då vi utförde intervjuerna i ett tidigt stadium av uppsatsprocessen blir grundad teori relevant 

att ta i beaktning, då vi delvis arbetat på sådant vis. Dalen (2008) beskriver hur kärnan i 

grundad teori går ut just på att härleda teori utifrån det empiriska dataunderlaget. Utifrån den 

kunskap och information undersökningsdeltagarna förärat oss, har teorin formats och 

utvecklats. Detta för att hålla empiri och teori så sammanvävda som möjligt och försöka 

utnyttja den kvalitativa ansatsens styrka; att kunna anpassa studien under arbetets gång 

(Larsen, 2009). Dock går det ej att bortse från det faktum att vi i vår forskarroll har viss 

förförståelse redan innan de empiriska materialet samlas in (Dalen, 2008). För att kunna 

utföra studien, är en förutsättning att vi besitter en viss grad av kunskap om systemet i fråga 

och dess funktion och användningsområden. Genom ett möte med HR-teamet på 

organisationens svenska huvudkontor, tillgavs vi kunskap angående systemet, vilket gav oss 

en förståelse för hur de anställda använder systemet i sitt arbete. Dalen (2008) menar att 

förförståelse är närapå omöjlig att undvika, men att den ska försöka användas för att i största 

mån öka förståelsen till undersökningsdeltagarens upplevelser och utsagor, snarare än att styra 

dem. På det sättet skapas hela tiden större förståelse för ämnet, då tolkningen sker direkt vid 

deltagarens uttalande, men fortsätter senare i en dialog mellan forskare och det empiriska 

materialet under analysarbetet (Ibid). Kontentan kan således sägas vara att vår studie inte är 

av renodlad top-down (teori till empiri) eller bottom-up (empiri till teori) karaktär, utan en 

blandning av dessa båda angreppssätt.   
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3.2 Urval  
Ett första steg i vår urvalsprocess var att reda ut vilken population vi hade för avsikt att 

undersöka. Populationen är den totala grupp som undersökningen riktar sig mot, från vilken vi 

plockar ett antal intervjupersoner (Esaiasson et al, 2012). För att hitta undersökningsdeltagare 

lämpliga för den undersökning vi ämnade utföra, valde vi att använda oss av Dalens (2008) 

kriterieurval, där vi tillsammans med organisationens HR-avdelning satte upp vissa kriterier 

som ansågs nödvändiga för att kunna genomföra undersökningen. Med tanke på att detta PM-

system nyligen implementerats var det första kriteriet att den anställde skulle vara insatt och 

aktiv i det berörda systemet. Det andra kriteriet var att den anställde ej skulle inneha en 

chefsbefattning, då syftet med vår studie var att undersöka anställdas upplevelser till 

användandet av systemet. Vi efterfrågade särskilt en någorlunda jämn blandning av kön samt 

att få intervjua anställda med olika lång arbetserfarenhet inom organisationen och en 

blandning av åldrar. Utifrån dessa kriterier valde HR-avdelningen ut intervjupersoner till att 

medverka i studien. Med tanke på arbetets storlek och det faktum att vi har en strikt tidsram, 

valde vi att begränsa antalet deltagare till sex personer, varav fyra deltagare var kvinnor och 

två var män. Åldrarna var mellan 35-52 år och arbetserfarenheten inom organisationen var 

mellan 5-36 år. En person hade rollen som mellanchef, men utgick från sitt medarbetar- 

perspektiv. Alla var aktiva och insatta i PM-systemet. 

  

3.3 Datainsamling och material  
Insamlingen av det empiriska materialet bestående av sex intervjuer genomfördes på 

organisationens huvudkontor, där vi tilldelades ett konferensrum. Intervjuerna disponerades 

under två dagar med inbokade möten med de berörda undersökningsdeltagarna, där varje 

intervju spelades in med med hjälp av mobiltelefon. Nedan följer en utförlig beskrivning av 

hur utarbetandet av intervjuguiden gick till, samt själva utförandet av intervjuerna och 

bearbetning av data.  

   

3.4 Utarbetande av intervjuguide   
Vi valde att utgå från semi-strukturerad intervjuform för att hålla intervjun styrd i bestämd 

riktning, men ändå tillåta intervjupersonen tala öppet kring ämnet (Trost, 2010). Vi utarbetade 

således initialt ett antal frågor, närmare bestämt 13 stycken uppdelade i fyra kategorier: 

bakgrund, målsättning, kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering. Det fanns 

sedan möjlighet att komplettera med följdfrågor. Vid utarbetandet av intervjuguiden (se bilaga 

1), utgick vi från Dalens (2008) riktlinjer för hur en sådan bör utformas, och arbetar således 

utifrån den så kallade områdesprincipen. De begynnande frågorna ska enligt denna princip 

vara av något perifer karaktär i förhållande till det centrala ämnet. Detta för att mjuka upp 

personen som ska intervjuas och inte trampa rakt in på de potentiellt känsliga delarna direkt. 

Därefter fokuseras frågorna mot de centrala temat, i vårt fall upplevelsen och motivationens 

påverkan av att bedömas och utvärderas utifrån uppsatta mål. Avslutningsvis går vi in på mer 

generella aspekter av PM-systemet, där undersökningsdeltagaren, genom relativt öppna 

frågor, får delge sina upplevelser samt föreslå förändringar och förbättringar som de tänkt på.  
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Vid utformandet av intervjuguiden som helhet strävade vi efter att bibehålla den röda tråden 

samt att utforma frågorna och dess ordning så att intervjupersonerna hela tiden kände sig 

motiverade att berätta om sina upplevelser och erfarenheter (Esaiasson et al, 2012). Då vi 

formulerat frågorna har vissa överväganden gjorts, som att exempelvis inte ställa hypotetiska 

frågor. Detta då sådana följaktligen ger hypotetiska svar, vilka sällan går att använda till något 

konkret. Vi har försökt undvika provocerande frågor, då det kan påverka kontakten mellan 

den som intervjuar och den som blir intervjuad. Frågor som 'varför' eller frågor av påstående 

karaktär har vi även försökt undvika, liksom ett alltför svårt och akademiskt språkbruk. Detta 

för att undvika att slösa onödig tid på att förklara frågornas innebörd (Trost, 2010).   

  

3.5 Intervjuer  

Det empiriska materialet består av sex intervjuer, vilka tog mellan 30 och 40 minuter vardera. 

Vi medverkade båda vid intervjuerna, men utlyste en person till ansvarig vid varje intervju. 

Detta för att göra intervjusituationen mer strukturerad, samt att då en person styrde de på 

förhand skrivna frågorna, kunde den andre få tid och möjlighet till att formulera och ställa 

relevanta följdfrågor. Trost (2010) skriver att det finns både för och nackdelar med att vara 

två intervjuare vid intervju av en person. Han framhäver dock att två samspelta intervjuare 

kan utföra en bättre intervju med högre grad av förståelse och större informationsmängd, än 

en ensam intervjuare, vilket vi valde att ta fasta på. Vi startade var intervju med att informera 

om etiska riktlinjer (vilka beskrivs vidare nedan) samt att ge en övergripande beskrivning 

kring hur intervjun skulle komma att gå till, i form av upplägg och ordningsföljd. Detta för att 

få personen trygg och underrättad om vad som skulle behandlas under intervjun (Kvale, 

1997).   

  

3.6 Databearbetning och analys  
Efter att alla intervjuer genomförts, transkriberade vi materialet själva. Detta för att lära känna 

den data vi samlat in och ha fullkomlig kontroll över texten (Dalen, 2008). Vi utförde 

transkriberingarna så snart som möjligt efter att alla intervjuer var genomförda för att få bästa 

möjliga återgivning av vad som sades. Eftersom att transkribering är en mödosam process 

valde vi att effektivisera arbetet genom att dela upp intervjuerna. Vi bearbetade således tre 

intervjuer vardera varpå vi bekantade oss närmare med texterna tillsammans. Den utarbetade 

intervjuguiden var uppdelad i fyra övergripande kategorier, vilket gjorde det naturligt att börja 

analysarbetet genom att ställa upp dessa fyra. Detta för att söka underlätta arbetet och hålla en 

röd tråd genom hela processen. Vi utgick här från vad Esaiasson et al (2012) skriver om att 

ordna text. De menar att ett sätt att systematiskt ordna texten är att klassificera den under 

lämpliga rubriker, vilket vi valde att ta fasta på. 

 

Då varje intervju transkriberats hade vi framför oss ca 53 sidor text, vilka vi bearbetade 

tillsammans och del för del plockade ut relevanta delar och citat ur texten. Dessa placerads 

sedan in under samma kategorier vi haft i vår intervjuguide. Denna process benämns av Dalen 
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(2008) som tematisering, och är fasen då essensen i materialet plockas fram för att så 

småningom utgöra resultatdelen i arbetet. Vi systematiserade även upp texten i underrubriker 

för att leda läsaren genom texten på ett tydligare vis och låta rubrikerna underlätta förståelsen 

av texten. I den efterföljande analysdelen kopplar vi samman resultat med teori och söker på 

ett systematiskt sätt finna gemensamma och åtskiljande punkter (Esaiasson et al, 2012). För 

att tydliggöra hur bearbetningen av texten gått till kan vi nämna två teoretiska förhållnings- 

sätt. Dels en fenomenologisk infallsvinkel då undersökningsdeltagarnas upp-levelser av varit 

vårt huvudsakliga syfte att undersöka, i det här fallet deras upplevelser av att arbeta utifrån ett 

PM-system. Fenomenologi kan förklaras som att det söker “Förstå sociala fenomen utifrån 

aktörens egna perspektiv, beskriver världen sådan den upplevs av subjekten och förutsätter att 

den relevanta verkligheten är vad människor uppfattar att den är” (Kvale 1997, s 54). Dels 

hermeneutik, då en intervju innefattar både skapandet och tolkandet av en text. Att vi som 

intervjuare därav sätter vår egen prägel på intervjun blir givet. Hermeneutiken finns alltså 

med genom stora delar av processen (Kvale, 1997). 

 

3.7 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet  
Validiteten i en studie står i hur väl man fångat in det som faktiskt ämnats fångas in, mätt det 

som ämnat mätas (Kvale, 1997). En fördel med kvalitativ metod är att frågorna kan justeras 

under vägens gång, för att bättre ringa in de ämne som undersöks, vilket innebär goda chanser 

att höja validiteten. Reliabilitet är ett något mer komplext fenomen då det kommer till just 

kvalitativa undersökningar, då det subjektiva nästan utan undantag blir avgörande för hur 

intervjuerna tolkas (Larsen, 2009). God reliabilitet skulle vara om flera olika forskare vid 

olika tillfällen kom fram till samma resultat, vilket man lätt förstår svårigheten i bara genom 

att ta hänsyn till varje forskares förförståelse, erfarenheter och subjektiva intressen (Trost, 

2010). Den grundläggande strävan i reliabiliteten, alltså att uppnå någon slags konstans i 

företeelser, är heller inte särskilt relevant i vår undersökning. Detta då förändringar och 

uppfattningar är vad vi vill åt. Då det kommer till generaliserbarheten i studien, eller den 

externa validiteten, blir den begränsad först och främst med tanke på att vi använder kvalitativ 

metod. Att vi gjort ett kriterieurval på sex personer som av naturliga skäl ej kan svara för hela 

populationen är också en viktig faktor till varför generalisering ej kan göras i någon större 

skala. Det är dock heller ej meningen med vår studie, utan snarare att intervjua individer som 

kunde hjälpa oss få en djupare inblick i just deras personliga upplevelse av att utvärderas ur 

ett PM-system och hur dennes motivation påverkas. Detta utgör dock inte anledning till att 

inte ta ställning till generaliseringsfrågan, utan vi kan istället fundera över hur vår 

undersökning skulle kunna överföras till andra liknande fall, snarare än att försöka komma 

fram till hur, var och om de exakta fynden kan återfinnas (Denscombe, 2009). Studien är inte 

representativ för hela företaget, men det är rimligt att tänka sig att upplevelser som vi fått fatt 

på hos våra intervjupersoner även finns hos andra anställda på företaget. Då PM används allt 

mer frekvent bland företag (Bae, 2006), kanske således även andra företag kan ta del av våra 

fynd och ha nytta av dem vid implementering av ett PM-system, även om det inte går att 

direkt översätta dem.   
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3.8 Etiska aspekter  
Idag ställs höga krav på att vetenskaplig verksamhet styrs av preciserade riktlinjer och lagar 

kring etik, vilka finns presenterade i etikprövningslagen (2003:460) (Dalen, 2008). 

Vetenskapsrådet (2011) tar upp fyra grundläggande regler som vi förhållit oss till genom hela 

processen. Initialt tas informationskravet upp, vilket innebär bland annat att information om 

studien ges till intervjupersonen. Här sökte vi hitta en balansgång mellan att informera om 

studien men samtidigt inte påverka intervjupersonerna för mycket innan intervjuerna. Vi 

informerade även om rätten att avstå från att svara på frågor och ta tillbaka uttalanden om så 

önskas, samt frågar om lov till att spela in intervjuerna. Vi tog hänsyn till samtyckeskravet 

som innebär ett medgivande från intervjupersonen att medverka i intervjun. Därefter togs 

konfidentitetskravet upp, det vill säga, enskilda individer ska ej kunna identifieras av läsaren. 

Detta blir särskilt viktigt då vi möter intervjupersonerna i person, och vi informerade således 

om den vikt vi lägger vid konfidentialiteten. Vid redovisande av resultat ämnade vi dessutom 

blanda samman numren på dem som intervjuades så att inte heller de ansvariga på 

organisationen skulle kunna identifiera dem enligt intervjuordning. I enlighet med nyttjande- 

kravet informerade vi om att materialet ej kommer att användas till något annat än just den 

aktuella studien. Slutligen informerade vi om deltagarnas rätt att ta del av arbetet då det blivit 

färdigställt. 

 

3.9 Metoddiskussion  
Insamling av data har generellt gått smidigt, vilket troligen beror på att vi varit väl förberedda 

inför varje intervju och intresserade av ämnet i fråga. Trots att intervjuerna gjordes i ett tidigt 

stadium (innan vi samlat in all teori) så går det ändå att ifrågasätta till vilken grad 

förförståelsen spelat in. Kanske fick vi fatt på just den typen av resultat som vi önskat fånga 

in. Då det kommer till metodval, har intervju sin styrka i att kunna fånga in attityder, 

erfarenheter och personliga upplevelser. Vi får här förlita oss på att vad intervjupersonerna 

säger är vad som faktiskt stämmer, då det empiriska materialet består enbart av dessa samtal. 

Detta då vi utgått delvis från ett fenomenologiskt förhållningssätt. Dock, då vi alla är 

människor i social kontext färgade av samhällets normer är det ändå viktigt att förhålla sig 

kritisk till vad som sägs. Det är viktigt att förhålla sig kritisk och öppen till att människors 

förmåga att estimera och återge sin egen upplevelse kan vara begränsad. Något annat värt att 

reflektera över är vad som går förlorat vid intervju som endast ljudinspelats och transkriberas. 

Kroppsspråk, tonlägen och stämningar i rummet har inte förbisetts, men heller inte fullt tagits 

i beaktande av resursmässiga skäl. Det är alltså vad som uttrycks i ord som utgjort vårt 

empiriska material, dock har vår tolkning av orden påverkats av dessa faktorer. Något annat 

som går att ställa sig kritisk mot är valet av deltagare och huruvida de är representativa. Dock 

är statistisk generaliserbarhet inte något som eftersträvas med studien, utan det är just de 

kvalitativa nyanserna som är av intresse. Vid val av litteratur har vi valt att använda texter 

som vi blivit bekanta med i tidigare kurser och delkurser, samt även nytt material som vi letat 

fram genom Uppsala Universitets databas. Vi har i största möjliga mån försökt hitta 

förstahandskällor, men i ett fåtal fall har detta varit förknippat med svårigheter. Exempelvis i 

fallet av Herzbergs och McGregors teorier, som därav refererats genom Ahl (2004).   
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4. Resultat  
För att på ett tydligt sätt redovisa resultaten från de genomförda intervjuerna, ämnar vi 

initialt lägga fram en bild av hur organisationen i fråga använder sig av PM. Detta framför 

allt för att ge dig som läsare en förståelse för organisationen i fråga, men även i syfte att för 

egen del strukturera upp den kunskap och information som införskaffats. Vid framläggning av 

intervjumaterialet har vi valt att koda om personerna som intervjuats till intervjuperson 

1,2,3,4,5 och 6 utan inbördes ordning. Resultatdelen kommer att inledas med en beskrivning 

av företagets användning av PM, för att sedan följas upp av de bekanta delarna målsättande, 

kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering. Förutom dessa delar har texten även 

tematiserats med underrubriker, just för att tydliggöra för läsaren vad som framkommit under 

intervjuerna.  

   

4.1 Företagets användning av Performance Management   

Undersökningen genomfördes på det svenska huvudkontoret för en privatägd internationell 

organisation, som driver sin verksamhet runt om i Europa. Företaget har nyligen 

implementerat ett nytt PM-system, med huvudsyfte att styra arbete mot mål, samt mäta och 

utvärdera prestation. Detta är egentligen inget nytt koncept på företaget, utan har alltid 

förekommit i olika former. Det nya PM-systemet har används under snart ett års tid och därav 

HR-avdelningens önskan att få en överblick av hur de anställda upplever arbetet med detta 

nya system. Systemet är utformat på ett sådant vis att anställd och ledare tillsammans 

utarbetar mål i början av verksamhetsåret. Två olika typer av mål sätts, vilka kallas för 

behaviour och deliverymål. Behaviourmålen har att göra med den anställdes sätt att vara på 

arbetsplatsen. Hur denne utför sitt arbete, beter sig och i största allmänhet tar sig an de 

uppgifter som föreläggs. Dessa kallas ibland för de ‘mjuka målen’. I kontrast till dessa finns 

de ‘hårda målen’, de så kallade deliverymålen. De har att göra med vad som i slutändan ska 

vara genomfört, producerat och levererat och då organisationen är en internationell sådan 

kommer dessa mål från ett huvudkontor utomlands. Deliverymålen kan således ses som ett 

top-downsystem, där order kommer från nyss nämnda huvudkontor och grenas ut nedåt i 

organisationen. Uppföljningssamtal mellan anställd och chef sker vanligtvis på halvårsbasis 

där målen kollas av och justeras beroende av hur omständigheterna ser ut. Under årets gång 

kan de anställda själva redigera och uppdatera sina mål, både behaviour och delivery, vilket 

skiljer sig från tidigare utvärderingssystem som använts. Vid verksamhetsårets slut har 

anställd och chef ett möte där den anställde får betyg på både behaviour och deliverymål. 

Betygsskalan går mellan 1 och 5 där en 1:a är lägsta betyg medan en 5:a är toppbetyg. Denna 

skala har även använts i tidigare utvärderingssystem.   

   

4.1.1 Hinder gör att PM-systemet hamnar vid sidan av det dagliga arbetet   

Som en inledande del av intervjun, undersökte vi intervjupersonernas användning av PM-

systemet. Det tycks finnas tendenser till att själva datasystemet besöks sällan, vilket uttrycks 

av intervjuperson 3: “Jag arbetar nog ganska traditionellt med det. Men vi har kvartalsmöten jag och 

min chef. Då går vi igenom och uppdaterar målen. Jag är inte så aktiv som man skulle kunna vara utan 

skjuter lite på det ibland.” Samtliga intervjupersoner bekräftar att de sällan loggar in i systemet, 
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utan besöker det nästan enbart i anslutning till möten med chefen där mål ska sättas eller 

kollas av. Att de ännu inte är så aktiva i systemet verkar bero på att det nyligen 

implementerats, samt att organisationen i stort under senare tid börjat använda en mängd nya 

system för alla att sätta sig in i. Det var med andra ord mycket som hände på samma gång. 

Alla intervjupersoner är överens om att tillgänglighet är viktigt då det kommer till den här 

typen av system. Att det behövs en aktiv inloggning verkar vara ett hinder för att använda 

systemet mer frekvent: “Det är inte så nära, det är ändå att man måste logga in och liksom och det 

gör att det hamnar vid sidan av det dagliga” (Intervjuperson 1). En annan säger att han/hon inte 

vill lägga ner allt för mycket tid på sin egen utveckling då det sköter sig själv, och fokuserar 

hellre på att leverera utåt. Den egna utvecklingen ska bara finnas där och med enkla medel 

kunna följas upp. För att öka tillgängligheten till systemet önskar några intervjupersonerna att 

målen borde finnas som 'popups' i de datasystem som man använder dagligen. En av 

deltagarna uttrycker följande:   

 

Bra att det finns mål och att man kan följa upp och så. Men känns inte som att man 

naturligt går in där, så därför blir påmind om det mål man har behöver man plocka in dom 

i sina andra uppgifter. Men alla har säkert olika metoder. Det finns inget uttalat kring hur 

man ska jobba med det heller, utan upp till en själv att man följer de mål man 

har (Intervjuperson 6).  

 

På frågan om huruvida systemet underlättar eller försvårar arbetet så råder det samstämmighet 

om att det fyller en god funktion; man vet var man är och vart man ska. Inom organisationen 

har de alltid använt sig av ett eller annat system av PM-karaktär, även om det rent praktiska 

användningssättet skilt sig åt något. I tidigare system har exempelvis justeringar av mål under 

årets gång ej varit möjliga, vilket tycks vara en klar fördel nu. I en tid då mycket tycks hända 

inom organisationen är flexibla mål viktiga, där intervjuperson 6 beskriver det som “Att ha mål 

som inte är möjliga att uppnå pga. förändringar under tiden är mycket omotiverande. Skapar bara 

frustration och stress. Den möjligheten att man kan påverka målen under tidens gång är viktigt.” Det 

faktum att det är en internationell organisation, gör att alla instruktioner och manualer är på 

engelska, vilket vissa intervjudeltagare ser som ett hinder och kan påverka att användandet av 

PM-systemet blir begränsat. Även kommunikationen ut till användarna och hur presentationen 

av detta system sker verkar ifrågasättas:  

  

Ja, faktiskt tänker jag att inför det här med SF (PM-systemet) när man presenterar det, 

borde man tagit med folk i organisationen, inte bara HR som sitter med det (...) Bättre 

anpassad för brukarna. För då kan de vara med och bidra med manualer hur man jobbar 

med det. (Intervjuperson 3)     

  

4.2 Målsättande  

Denna del beskriver arbetarnas tillvägagångssätt och inflytande vid utarbetandet av mål och 

hur de motiveras till att uppnå dessa. Som tidigare nämnt används två olika typer av mål: 

delivery och behaviour. Samtliga intervjupersoner är överens om att deliverymålen kommer 

som stora mål från högre upp i hierarkin, för att sedan delas upp i mindre delar och deligeras 

ner i organisationen. “Från början så är det ju så att det kommer liksom mål till ******* Sverige 



19 
 

som vi ska göra, som då trillar ner på alla avdelningar och sen så ska de brytas ner” (Intervjuperson 

4).   

  

4.2.1 Större inflytande på behaviourmålen än på deliverymålen  

Vad de anställda anser sig ha för inflytande på dessa deliverymål går isär, där exempelvis 

intervjuperson 1 förklarar att “Jag upplever inte inflytandet särskilt stort, även om vi får vara med i 

processen.” Intervjuperson 2 har liknade upplevelse: “Deliverymålen är ju som jag upplever det 

ganska satta. Alltså, det man ska leverera.” Intervjuperson 6 är dock av annan åsikt: “Dels får man 

ju spåna upp på egen hand och se vad man själv kan utveckla, sen sitter man med chefen och sätter de 

slutgiltiga målen.” Även Intervjuperson 5 verkar kunna påverka sina deliverymål: “Absolut, det 

kan jag påverka till hundra procent. På både delivery och behaviour.” Hur stort arbetaren upplever 

sitt inflytande på deliverymålen verkar alltså till största del vara individuellt, men att de får 

vara med i processen då målen utarbetas är ändå en gemensam upplevelse.   

 

Angående behaviourmålen verkar arbetarna vara av gemensam uppfattning, där utarbetandet 

sker enskilt och de sätter själva upp sina egna mål. Dessa mål tas sedan upp tillsammans med 

respektive ledare för genomgång och godkännande: “Och då sätter jag ett betyg på mig var jag 

tycker att jag ligger. Vi hade ett möte om hur jag ligger till, jag och min chef, och då fyllde vi på med 

lite saker att tänka på för att förbättra för att nå någonting.” (Intervjuperson 3). Intervjuperson 4 

upplever att organisationen styr arbetarna till ett visst beteende: “Nu så tror jag att man är lite 

mer styrd även här, att det finns vissa riktlinjer. De vill liksom ha medarbetare som är på ett visst sätt.” 

Dessa  behaviourmål upplevs också som en aning diffusa, enligt intervjuperson 6:  

   

Beteendemålen är mer subjektiv, ja om det är uppenbart att man har problem med saker 

och ting, så är det man ska ha som mål, men överlag tycker jag själv att bolaget har 

ganska hög nivå på grundbeteende tycker jag. Blir svårt att sätta utmanande mål, men 

som ändå är vettiga. Dom är lite svårare. Både att sätta och följa upp.   

  

På behaviourmålen upplever arbetarna stort inflytande, samtidigt som det verkar finnas en 

viss ram att förhålla sig till för att uppnå målen. Beteendenivån verkar vara hög inom 

organisationen, vilket gör att relevanta mål kan va svåra att sätta och följa upp. Dock fungerar 

dessa mål som en reflektion och påminnelse på vad de måste tänka på med sitt beteende: “Jag 

är reflekterande och tänker ‘okej’ hur ska jag göra det här lite bättre och förbättra mitt sätt arbeta och 

mina personliga egenskaper” (Intervjuperson 1).      

  

  

4.2.2 Inre motivationsfaktorer har större påverkan än ekonomiska belöningar  

På frågan om vilka som är arbetarnas drivkrafter och vad som motiverar dem att nå sina mål, 

beskriver samtliga intervjupersoner inre motivationsfaktorer: “Jag vill lära mig mer och utveckla 

mig själv i alla dimensioner, då är det väl den personliga drivkraften. Så, drivkraften är den egna 

reflektionen.” (Intervjuperson 1). Det faktum att bolaget har en ekonomisk bonus, som baseras 

på prestation, verkar inte vara en faktor som påverkar intervjupersonernas vilja att prestera i 

någon större utsträckning: “Jag kan faktiskt säga att det är ju inte bonusen eller de ekonomiska, utan 
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det är mer personlig utveckling och tillfredsställelse.” (Intervjuperson 2). Arbetarna verkar heller 

inte veta storleken på sin potentiella bonus, vilket gör att motivationsfaktorn hos bonusen kan 

hämmas. Intervjuperson 5 förklarar detta genom följande citat:   

  

Vi har ju ett sånt här bonussystem också och det tror jag inte triggar många alls, för vi vet 

ju bara grönt för bonus. Men det är ju ingen som vet hur mycket pengar det är eller så, så 

det tror jag är ganska förkastligt egentligen. Det är ju bara grädde på moset för folk att få 

det.  

  

Det som driver och motiverar arbetarna är enligt dem själva till största del personlig 

utveckling och att se resultat. Ekonomiska belöningar verkar vara en faktor som uppskattas 

när den kommer, som ‘grädde på moset’, men tycks inte direkt påverka viljan att prestera. En 

av intervjupersonerna menar att denne “Tycker det är bra att sätta målen för att blir ju en slags plan 

för vart jag ska eller vad som ska hända ett år framåt och det positiva med målen är att det ofta handlar 

om förändring och förbättring.” (Intervjuperson 3).   

  

Att arbeta mot uppsatta mål verkar vara en självklarhet som samtliga är vana vid och ser som 

positivt: “Det är en självklarhet för mig att jobba mot mål. Jag menar, då vet man vart man ska. Hur 

skulle det vara att springa ett hundrameterslopp om man inte vet sträckan?” (Intervjuperson 5). 

Även intervjuperson 1 ser det som en självklarhet: “Det är en självklarhet för mig, jag sätter mål i 

allt. Kanske det som är drivkraften, att sätta mål och nå målet.” Det verkar dock finnas vissa 

tendenser att motivationen skulle öka om inflytandet av utarbetande av målen vore större. 

Intervjuperson 2 svarar följande på frågan om att arbeta mot uppsatta mål: “Det tycker jag man 

ska ha. Men min påverkan skulle kunna vara större på deliverymålen för att det skulle vara 

motiverande.” Vad som anses som negativt att arbeta mot uppsatta mål, var en fråga 

intervjupersonerna hade svårt att formulera och ge ett konkret svar på. Intervjuperson 6 ansåg 

dock följande: “Det kan ju begränsa kreativitet och flexibilitet om man blir för hårt styrd på målet, 

vilket gör att man skjuter något åt sidan.” Att ansvar är viktigt får vi berättat för oss av 

intervjupersonerna över lag, men en i synnerhet menar att man bör ge ansvar i ett tidigt 

stadium då detta ökar motivationen att uppnå målen. Då det kommer till att ha gemensamma 

mål i gruppen tror en av intervjupersonerna att detta är mycket viktigt då samarbete är viktigt 

för gott gruppresultat. Hon/han menar dock att gruppmål kan vara svårt då “Delat ansvar på gott 

och ont. Positivt att sträva åt samma håll och negativt att inte kunna påverkar slutresultatet” 

(Intervjuperson 6). Detta syftar alltså till att ansvaret fördelas på individerna i gruppen och var 

persons uppgift inte blir lika tydlig.   

 

4.3 Kontinuerlig uppföljning och mätning  
Under arbetsårets gång kan varje anställd gå in i PM-systemet och se hur långt den kommit i 

processen att uppnå sina mål. Det är då dennes egen uppgift att själv lägga in vad som utförts i 

systemet, för att sedan se hur långt det är kvar tills målet är uppfyllt. Under denna period sker 

också ett formellt uppföljningsmöte med sin respektive ledare, där de tillsammans går igenom 

vad som uppnåtts och vad som är kvar att uppnå för att nå det slutgiltiga målet.     
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4.3.1 Uppföljningsfunktionen inte helt uppmärksammad  

Att ha möjlighet att se hur långt i processen man är kommen och hur det i sin tur påverkar 

viljan att prestera var svårt att få svar på, då inte alla riktigt hunnit komma igång med den 

funktionen: “Ja alltså jag kan ju gå in och uppdatera målen, men jag kan inte säga att jag har lagt 

märke till någon sådan mätfunktion.” (Intervjuperson 2). Intervjuperson 5 säger sig inte heller 

vara så insatt i denna funktion: “Jag kan säga att jag inte varit speciellt duktig på det, utan man tar 

ju de där avcheckningarna med sin chef och då vet man ju.” Dock såg intervjuperson 4 fördelar 

med systemet: “Jag tror det är bra att bli lite påmind, och då kan man också kanske lägga på ett kol 

med vissa saker.” Det kunde också ha en funktion i att bryta ner målen till mindre delmål, 

vilket verkar påverka motivationen: “Desto mer man bryter ner, desto mer triggande blir det. Jag 

ska ju utföra det på längre sikt och då är det svårare att få den där boosten från dag till dag.” 

(Intervjuperson 1).  

  

4.3.2 Eget ansvar och uppmärksamhet fungerar som motivationsfaktorer  

Inom PM har ledaren en viktig roll i att motivera arbetarna till att hela tiden öka sin 

prestation. Ledaren verkar anpassa sig mycket efter arbetarens behov, för att motivera denne 

att nå sina mål. Om det behövs tydliga riktlinjer och kontinuerlig feedback, bistår ledaren med 

det: “Den öppenhet har vi, kan tala om jag känner att jag börjar glida, eller att jag inte har fokus, kan 

jag säga: ‘kan du inte hjälpa mig’, ‘påminna mig’, ‘följa upp mig hårdare’” (Intervjuperson 6), 

medan vissa arbetare drivs att ha ett stort eget ansvar: “Jag tycker ibland att det är jobbigt att inte 

få den exakta feedbacken, men det är också mina utvecklingsområden att jag ska klara mig själv, men 

jag måste ändå lita på att han säger till.”(Intervjuperson 1). Intervjuperson 6 menar att ansvaret 

ligger hos denne personligen att säga till vid eventuella problem, annars är det “frihet under 

ansvar kan man säga till att man uppfyller de här målen”. En faktor som också verkar påverka 

motivationen till att prestera är uppmärksamhet, både från chefen, men även i ännu större 

utsträckning: “Det skulle vara motiverande att känna att även min chefs chef har koll på mig.” 

(Intervjuperson 2). Bekräftelse och uppskattning utgör också motivationsfaktorer för 

intervjuperson 6: 

  

Det klart att om du inte får någon uppmärksamhet på nåt sätt kan de bli omotiverande. 

Nån slags bekräftelse är en motivationsfaktor för mig. Allt från att höra bra jobbat, eller 

nåt slags uttryck att det uppmärksammas i någon större skala, eller ja, nå slags feedback 

att det man gjort är bra.  

  

Överlag är samtliga intervjuade mycket nöjda då det kommer till samarbetet med sin 

arbetsledare och anser sig ha en öppen relation med denne, där de kan ta upp eventuella frågor 

och brister. Feedback vekar dock inte vara något helt naturligt, utan är något den anställde 

istället får fråga efter hos sin ledare vid intresse och behov. Arbetaren verkar lita på att 

ledaren uppmärksammar eventuella felsteg, och om så inte sker antas man vara på rätt väg. 

Även en mer kontinuerlig feedback efterfrågas, mer än bara uppföljningssamtalen: “Vi har ju 

det här uppföljningssamtalet efter ett halvår, sen löpande kunde det varit bättre kan jag tycka” 

(Intervjuperson 2).       

  



22 
 

4.4 Utvärdering  
Huruvida och till vilken grad delivery- och behaviourmålen uppnåtts utvärderas och betygs- 

sätts enligt en bedömningsskala med fem steg:   

  

5 = Outstanding - Arbetaren levererar högt över vad som förväntas i den position den innehar.  

4 = Exceeds - Arbetaren levererar över vad som förväntas i den position den innehar.  

3 = Expected - Arbetaren levererar vad som förväntas i den position den innehar.  

2 = Some Gaps - Arbetaren levererar under vad som förväntas i den position den innehar.  

1 = Development Needs - Arbetaren levererar betydligt lägre än vad som förväntas i den position den 

innehar. (Källa: Uppgifter från det berörda bolaget)  

  

4.4.1 Ledaren utnyttjar inte hela betygsskalan  

Vad som framgår från samtliga intervjuade är företagets tydliggörande av att betyg 3 är ett 

betyg gott nog: “Så nu senaste åren har man varit jättetydlig med att 3, det är bra, det räcker” 

(Intervjuperson 3). Även intervjuperson 5 förklarar: “För 3:an, då är du exakt där du ska vara och 

gör exakt det du ska. Du lever upp till dina mål och gör det på ett väldigt bra sätt, så en 3:a är ett 

otroligt starkt betyg.” Det faktum att betyg 3 är ett så pass starkt och stort betyg, verkar för 

vissa intervjupersoner påverka motivationen negativt. “Man är 3 på något vis.” (Intervjuperson 

3). Det verkar finnas en allmän känsla av att de flesta får betyg 3 och att cheferna som gör 

bedömningen inte utnyttjar hela skalan:  

 

Det har varit ett problem tidigare, att man inte vågar använda skalan. 1-2 är typ samma, 

medan 5 mer eller mindre inte förekommer. Det kanske ska vara så, men 4:or finns också, 

men det finns en tendens att det blir 3:or. (Intervjuperson 1).   

 

Konsekvenserna av att inte utnyttja hela skalan förklarar intervjuperson 6 med följande citat: 

“Kanske vissa saker som man tycker man gjort medelmåttigt rankas som bra, medan andra saker som 

man överpresterat på också blir en 3:a.” Betyg 4 förekommer, medan betyg 5 verkar vara snudd 

på ouppnåelig: “Sen en 5:a inser man att man aldrig kan få” (Intervjuperson 2). Naturligt har i 

samtliga intervjuer frågan om skalans storlek tagits i beaktning. Att ändra skalan och göra den 

större menar vissa skulle ge färre 3:or och man skulle då kunna påverka sitt betyg i större 

utsträckning: “Skalan skulle kunna vara 1-10 eller iallafall 6 så att det inte går att sätta så många 

treor.” (Intervjuperson 2). Dock tror intervjuperson 4 att det inte skulle ha någon större 

betydelse: “Nej det tror jag inte, jag tror inte att skalan spelar så jättestor roll. Det är säkert bra att den 

finns, men om det är 1-5 eller 1-10 spelar nog ingen roll.”  

  

4.4.2 Betygets följder inte självklara  

Under detta avsnitt undersökte vi även vad för känsla och eventuella följder som skulle 

uppkomma av att få ett betyg över- respektive under 3. Att få betyget 5 sågs som bekant inte 

ens som ett alternativ för några intervjupersoner. Endast en deltagare hade erfarenhet av att få 

betyg 5. Betyg 4 gav dock en känsla av stolthet för arbetet: “Ja men det blir ju lite motiverande 

och man blir glad. Det känns ju bra när man får en 4:a, för då vet man att man gjort lite mer än vad 

som förväntats av en” (Intervjuperson 2). Även intervjuperson 5 såg det som en motivations- 
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faktor: “Det är ju motiverande och gör att man vill fortsätta springa”. Att få ett betyg under 3 på 

bedömningsskalan verkar ses som ett stort misslyckande och skulle ge en känsla av irritation 

och ilska. Dock inte mot sig själv, utan snarare riktas mot den ledare som satt betyget: “Jag 

skulle nog känna mig ruggigt orättvist behandlad” (Intervjuperson 4). Intervjuperson 2 uttrycker i 

led med detta att: “Jag skulle nog bli lite förbannad på min chef”. De menar att deras ledare har 

ansvar att informera dem om de inte ligger på en godkänd nivå innan betygen sätts: “Chefen 

borde märka det innan. Om man slutar på en 1-2 bör det synas långt innan under året och chefen 

borde vidtagit någon åtgärd” (Intervjuperson 6). Dessa betyg ska som bekant inte komma som 

någon större överraskning för arbetarna. Att känslor som irritation och ilska uppkommer vid 

ett betyg under 3 är förutsatt att medarbetaren haft alla förutsättningar för att göra ett bra jobb 

och anser sig själv utföra arbetet väl: “Beror på vilken självkännedom man har, men jag vet ju själv 

vad jag har för förmåga, förutsatt att jag inte varit sjuk eller borta så skulle det vara märkligt om jag 

fick det.” (Intervjuperson 6). Intervjuperson 4 uttrycker liknande: “Man känner ju sig själv och 

jag vet att jag är lojal och gör mitt bästa, så därför skulle jag bli skitbesviken om jag fick under 3”.  

  

Vad dessa betyg får för följder för arbetarna verkar diffust. Det konkreta är den ekonomiska 

bonusen som grundar sig på detta betyg, vilket samtliga är medvetna om. Vad som dock 

händer med själva betyget efter det att arbetaren fått det tillkännagivet verkar inte vara helt 

lätt att förklara: “Alltså jag vet inte vad den här betygsskalan används till. Vet inte vad den används 

till… Slut så är det slut.” (Intervjuperson 3) Samma deltagare anser att motivationen skulle öka 

om det fanns en bättre återkoppling: “Om det blir någon slags bättre återkoppling att motiveras till 

att och inte bara bockas av, så det är ett levande verktyg.” Intervjuperson 6 menar att man 

förskjuter sig själv: “Men sen det som kan bli följden av det är väl att man flyttar sin egen ribba till 

nästa år. Att det år man gjorde en 4 räknas som en 3 nästa år.” Intervjuperson 5 har klara direktiv 

av vad som blir efterföljande påverkan av ett betyg under 3: “1:a är det bara out egentligen, 2:a 

då ska du omplaceras.” Detta är inget som verkar vara allmänt känt inom organisationen, då 

intervjuperson 2 svarar följande på frågan om följder av ett betyg under 3: “Det enda är väl att 

bonusen minskar.”  

  

Sammanfattningsvis verkar betyg 3 vara det vanligaste betyget, och ses som tecken på mycket 

god prestation. Betyg 3 motsvarar det som arbetaren förväntas prestera under året. För att få 

en 4:a krävs det lite mer, dock verkar det inte finnas några tydliga kriterier för vad som krävs 

för att den anställde ska erhålla betyg 4:a. Betyg 5 används i stort sett inte och verkar vara så 

pass ouppnåeligt att det inte ens är relevant att sikta på. Ett betyg under 3 kan bero på yttre 

omständigheter som inte inte gjort det möjligt för de anställda att nå målen. Om det dock 

funnits goda förutsättningar för att nå målen, men ett betyg under tre ändå tilldelats, finns 

risk/möjlighet till omplacering.      
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5. Analys  
I följande avsnitt kommer vi att ställa redovisad teori och empiri i relation till varandra, och 

analysera gemensamma och åtskiljande punkter. Kanske går våra empiriska fynd helt i led 

med tidigare forskning och teori, eller så finner vi diskrepans mellan dessa. Vi kommer i 

följande text att på ett systematiskt sätt söka besvara de frågor som ställts inledande, och 

utifrån dessa närma oss studiens syfte. Analysdelen kommer vara uppdelad i de tre numera 

bekanta delarna målsättande, kontinuerlig uppföljning och mätning samt utvärdering, vilka 

kompletterats med underrubriker för att lyfta väsentliga fynd och leda läsaren genom texten.   

  

5.1 Målsättande  
Det första vi ämnar resonera kring då det kommer till målsättande är processen av att utarbeta 

målen och hur viktigt det egentligen är för den anställde att vara delaktig vid denna. Tar vi 

fasta på vad Pink (2009) säger i frågan, så skulle det vara av stor vikt för motivationen att den 

anställde är delaktig i nämnda process. Han belyser vikten av att 'äga' målen och ha kontroll 

över dem. Vi har förstått att intervjupersonerna har lite olika uppfattning kring hur deras 

inflytande ser ut. De flesta av dem ser att de har mycket stort inflytande vid utarbetande och 

sättande av behaviourmålen, medan något mer delade meningar råder då det kommer till 

deliverymålen. Att påverkan på deliverymålen skulle kunna vara större än den i nuläget är 

kanske inte är en möjlighet, då dessa av naturliga skäl kommer från högre ort och är mer 

‘hårda’. Bahaviourmålen är i kontrast till dessa ‘mjuka’, och arbetas fram i samverkan mellan 

anställd och chef, där förstnämnde initialt själv funderar ut vad denne kan behöva bli bättre 

på, vilket sedan introduceras för ledaren. Alltså ett gemensamt utarbetande av mål, vilket går 

helt i led med Deci och Ryans (2000) teorier om människans behov av att ha kontroll och 

bestämma själv.   

  

5.1.1 Att arbeta mot egna uppsatta mål gynnar motivationen   

För att göra ett försök att besvara den första frågan i vår frågeställning, alltså hur upplever 

undersökningsdeltagarna processen av att utarbeta- och arbeta mot uppsatta mål?, vill vi 

belysa de egna resultaten. Detta i relation till vad Locke och Latham (2002) säger om 

målsättande; att mål har en motiverande effekt för människor. Detta går i led med vårt 

empisriska material. De har alla sagt att målsättande är en nödvändighet för dem och vissa 

menade att de även har rutin av att sätta mål för sig själva utanför arbetet. I just den 

bemärkelsen skulle alltså PM-systemet vara fördelaktigt, då själva huvudfunktionen är att 

styra arbete mot mål. I fråga av huruvida målsättande påverkar den inre respektive den yttre 

motivationen, måste en distinktion mellan dessa göras. Från samtliga av våra intervpersoner 

kunde höras att det främst är den egna utvecklingen som motiverar. Den ekonomiska bonus 

som god prestation och högt betyg innebär skulle alltså inte vara speciellt viktig, utan det är 

uppskattning och utveckling som är primärt. Detta går i led med vad Herzberg skriver om inre 

och yttre motivation och hur människan är en komplex individ som ej enbart är fokuserad på 

det yttre (Herzberg 1966, refererad i Ahl 2004). Även McClelland (1961) belyser om 

principen att de personer med stort behov att prestera, ofta motiveras mer av att klara själva 

uppgiften än externa belöningar, vilket besvaras av de anställda. Ett par av intervjupersonerna 
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uttrycker att de förr trodde att de var mer drivna av ekonomiska belöningar, men att de förstått 

att det är sekundärt i förhållande till att känna uppskattning och utvecklas på ett personligt 

plan. På samma sätt som människan ej bara fokuserar på att undvika yttre hot och smärta, är 

hon heller ej enbart motiverad att tillägna sig externa belöningar.  

  

5.1.2 Meningsfulla och lagom utmanande mål bör utarbetas  

En effekt som målsättande har, är att styra fokus mot önskat håll. I en av intervjuerna uttrycks 

att det är viktigt att veta åt vilket håll man ska springa, för vet man inte det så spelar det 

egentligen ingen roll hur snabb man är. Detta går i led med vad Locke och Latham (2002) 

säger om målsättandets vägledande funktion och hur det även styr intensiteten i handlandet. 

Detta tycks vara exakt vad PM-systemet i fråga tar fasta på, vilket intervjupersonerna 

bekräftar genom sina svar. En av dem säger att målen ofta är kopplade till förändring och 

förbättring och att det i sig skulle vara en motivationsfaktor. Även detta stöds av nyss nämnda 

Locke och Latham, som menar att vetskapen av vad det kan innebära att nå målen i fråga kan 

ha en motiverande effekt. Som nämns av en av intervjupersonerna, kan det vara omotiverande 

att inse att målen är för svåra att nå. Detta resonemang går igen i dessa forskares teori om att 

för svåra mål tenderar att dämpa motivation (Locke & Latham, 2002). En av intervju-

personerna säger att det för gruppen är vitalt med gemensamma enhetliga mål, då 

grupprestationen kan bli sämre om alla fokuserar åt skilda håll. Även här kommer 

målsättandets vägledande funktion in, och ger oss en hint om det alltså inte enbart är viktigt 

för den enskilde, utan även för gruppen. Detta kan kopplas samman med studierna från 

Hawthorne, som för att påminna, belyste väl fungerande grupper och uppmärksamhetens 

viktiga funktion. Individer vill känna sig sedda och uppskattade, vilket att arbeta i grupp kan 

generera om denna grupp är väl fungerande (Ahl, 2004).   

  

5.2 Kontinuerlig uppföljning och mätning  

Att frekvent få feedback och följas upp av sin ledare under själva arbetsprocessen är enligt 

Armstrong (2009) en mycket viktig del av PM-systemet. Det signalerar till den anställde 

huruvida denne är på rätt väg, eller måste ändra riktning i sitt sätt att arbeta.   

  

5.2.1 Ansvar främjar utveckling  

På fråga 2 i vår frågeställning; hur intervjupersonernas motivation påverkas av den 

kontinuerliga uppföljningen under arbetets gång? får vi skilda svar. Många verkar motiveras 

av att ha eget ansvar över målen under själva arbetsprocessen och bestämma själva kring hur 

dessa ska uppnås. Ansvarsaspekten kan kopplas till Herzbergs motivationsfaktorer där just 

ansvar kopplas till erkännande och möjlighet att växa, vilket är inre motivation (Herzberg 

1966, refererad i Ahl 2009). Deci och Ryan (2000) belyser också att inre motivation grundas i 

behovet av att få bestämma över sig själv och känslan av att klara av något. Även Armstrong 

(2009) belyser funktionen av att de anställda själva får sätta sina betyg på hur de anser sig 

ligga till, vilket gör att ledaren inte behöver ha en dömande utan snarare en stöttande roll. 

Detta går i linje med svaren från de intervjuade angående behaviourmålen, där de anställda i 

stor utsträckning får sätta egna mål och utvärdera sin egen prestation. 
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Att istället få direktiv av sin ledare, kan ge en känsla att arbetet görs för någon annans 

vinning. Detta gör det till vad Herzberg benämner som hygienfaktorer; miljön runt arbetet i 

form av lön och status (Herzberg 1966, refererad i Ahl 2009). Det är en form av yttre 

motivationsfaktor, vilka enbart ger tillfällig motivation och hämmar den inre motivationen. 

Det blir således en balansgång för ledaren att försöka leda den anställda rätt, men inte påverka 

dennes arbete i för stor utsträckning. Utifrån resultatet verkar samtliga intervjupersoner ha 

öppen relation med respektive chef, där de har både stor frihet och stort ansvar. De menar 

att chefen litar på deras  kompetens och ger förutsättningar för dem att utvecklas och växa. 

Det ger även stöd i Armstrongs (2009) teori om att låta feedback vara av positiv karaktär, för 

att uppmuntra ett uppskattat beteende och kanske av ännu större vikt; justera ett negativt 

beteende. Detta går även i led med Bae (2006), då han menar att negativ feedback tenderar att 

sänka den anställdes motivation. Chefen bör inte påpeka fel, utan istället ge den anställde en 

chans att ge sin syn på problemet, då denne oftast själv är medveten om sina brister. Ledaren 

får då istället en chans att hjälpa sin anställde tillbaka på rätt spår (Armstrong, 2009).   

 

5.2.2 Mindre erfarna anställda motiveras i större grad av uppmärksamhet 

I linje med Maslows (1987) behovsteori är uppskattning en stark motivationsfaktor hos 

människan och bör således användas på arbetsplatsen. Detta visades tydligt vid experimenten 

i Hawthorne, där de arbetare som i större utsträckning uppmärksammades på arbetsplatsen, 

tycktes bli mer motiverade och prestation bättre i arbetet (Ahl, 2004). Att känna sig behövd 

och som en del av gruppen, är således en starkare motivationsfaktor än ekonomiska 

belöningar. Hos intervjupersonerna finns tendens till att de med kortare erfarenhet på 

arbetsplatsen motiveras starkare av uppskattning och uppmärksamhet gentemot de med längre 

erfarenhet. Att de med längre arbetserfarenhet på arbetsplatsen inte motiveras i lika stor 

utsträckning av uppskattning och uppmärksamhet kan härledas till Maslows (1987) behovs-

teori, där han menar att när väl ett behov är uppfyllt, är det inte längre motiverande för den 

personen. Utifrån resultatet av intervjuerna är de erfarna anställda högst medvetna om sin 

plats i organisationen, vilket mättar behovet av tillhörighet. De är också medvetna om vilken 

betydelse deras arbete har, vilket mättar behovet av att känna att man fyller en funktion. Vad 

dessa anställda nu eftersträvar borde således, om man utgår från Maslows (1987) behovsteori 

vara självförverkligande; att hitta det man är ämnad att göra. Genomgående under 

intervjuerna med de mer erfarna anställda, tycks målen främst vara av självförverkligande 

karaktär, där inre motivation är det som driver dem. Maslow (1987) menar att det är få 

människor som faktiskt uppnår detta högsta steg, något som vi dock inte ämnar spekulera 

vidare kring då det ligger utanför studiens fokusområde.    

  

5.3 Utvärdering  
Hur påverkas motivationen och vilka blir följderna av att få sin prestation utvärderad och 

betygsatt? Utifrån resultatet av intervjuerna verkar motivationen inte påverkas märkbart av 

utvärderingen och det avslutande betygsättandet. Betyget tenderar att nästan alltid bli en 3:a, 

vilket skulle kunna vara en anledning till de anställdas brist på ambition att nå högre betyg. 

Armstrong (2009) förklarar att risken med ett alltför frekvent använt betyg, vilket också 
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påpekats under intervjuerna, är att arbetaren får samma betyg nästan oavsett prestationsnivå. 

En intervjuperson beskrev känslan av detta som att ha arbetat onödigt hårt för att ändå uppnå 

samma betyg som om han eller hon ansträngt sig mindre.   

  

5.3.1 Betyg 3 är målet  

Armstrong (2009) menar att en förutsättning för att kämpa för ett högt betyg är att ha vetskap 

om vad som krävs för att nå dit. I detta fall verkar endast mål sättas för betyg 3. Vad som 

krävs för att få betyg 4, alternativt betyg 5, tycks inte så tydligt, utan verkar vara något 

informellt som ledaren fattar beslut om i slutet av året. Det faktum att detta betyg är 

bonusgrundande tycks heller inte påverka de anställdas motivation, då resultatet från 

intervjuerna visat att ekonomiska belöningar inte är någon motivationsfaktor i sig. Deci och 

Ryan (2000) skriver om vikten av att en uppgift är utmanande, vilket tycks gå i led med hur 

intervjupersonerna ser på sitt arbete, där de också poängterar att den allmänna prestations-

nivån inom företaget är hög. Att då sikta på en 3:a i betyg är utgör tillräckligt hög nivå för att 

vara motiverande, och gör att de utvecklas och växer i sin roll. Vad som trots detta gör det 

legitimt för företaget att använda en 5-gradig bedömningsskala kommer beröras vidare i 

diskussionsdelen, men kan grundas i Armstrongs (2009) teori om att underlätta för företaget 

att hitta anställda med extra hög potential och ambitioner för befordring till högre tjänst. Även 

viktigt att belysa hur denna skala kan hjälpa organisationen att upptäcka anställda som 

presterar under betyg 3, för omplacering eller uppsägning. Under samtliga intervjuerna dök 

frågan upp kring huruvida betygsskalan skulle kunna göras om. Några trodde inte att 

motivationen skulle påverkas annorlunda om skalan ändrades. Andra menade dock att en 

större skala troligen skulle göra dem mer motiverade, med den motiveringen att betyg 3 skulle 

förekomma i mindre utsträckning. Armstrong (2009) menar att ju större skalan är, desto högre 

krav ställs på utvärderaren att sätta rätt betyg. Att använda skalan i den form den nu 

förekommer, gör det lätt att sätta betyg 3 utan att kanske egentligen motivera det mer än 

att ‘alla blir nöjda’.       

  

5.3.2 Faktorer som påverkar utvärderingens utfall negativt  

Både Karlsson (1999) och Armstrong (2009) uppmärksammar utvärderarens roll som helt 

avgörande för den anställdes betyg och därigenom fortsatta karriär. Den som utför 

utvärderingen måste besitta rätt kompetens för uppdraget och grunda betygsättandet på 

relevant information, där också den anställde ska ha möjlighet att komma till tals om vad 

denne anser sig förtjäna för betyg. Intervjupersonerna verkar vara medvetna redan innan 

betyget sätts om vilket betyg de kommer erhålla och om de inte skulle hålla med finns plats 

för diskussion kring eventuella oenigheter. Armstrong (2009) belyser en risk som också 

bekräftades av en anställd under intervjun, där utvärderaren tenderar att jämföra den 

anställdes prestation gentemot andras prestationer och inte uppgiften i fråga. Som nämndes 

tidigare verkar prestationsnivån inom företaget hålla hög nivå, vilket gör att den anställde som 

kanske anser sig ha presterat väl och  har nått målet, ändå inte når upp till ett godkänt betyg.   

 

Karlsson (1999) beskriver kommunikationen mellan användare och utvärdering som en viktig 

faktor i hur utfallet av utvärderingen kommer att forma sig. Han belyser att språket inte ska 
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vara alltför invecklat och rapporteringen inte för omfattande. Systemet som används på 

företaget där studien utförts är nästan uteslutande på engelska i och med att företaget verkar i 

fler länder än enbart Sverige. Det krävs således kunskaper i engelska för att kunna använda 

systemet, vilket somliga intervjupersoner beskriver som ett hinder. Karlsson (1999) menar att 

utvärderingen ska vara anpassad till användarna och att det ska vara aktuell och 

intresseväckande. De ska känna att det är meningsfullt för dem att göra utvärderingen, något 

som inte tycks vara fallet för alla intervjupersoner, som menar att de borde få vara med och 

forma systemet i större utsträckning. Just nu verkar systemet krångligt och svåråtkomligt, 

vilket kanske skulle kunna undvikas om användarna hade en större inverkan vid 

implementeringen. Karlsson (1999) förklarar att bristfällig information till användarna 

angående utvärderingen, gör att motivationen till att utföra utvärderingen påverkas negativt. 

Att ledningen i organisationen visar användarna att de värdesätter deras utvärderingsarbete 

och gör det tydligt att det är en del av det dagliga arbetet kan också ha positiv effekt på de 

anställda. Det tycks finnas tendenser till att PM-systemet separeras från det dagliga arbetet, 

vilket gör att utvärderingsarbetet ses som en extra börda. Man bör dock här ha i åtanke många 

nya system nyligen implementerats på företaget, och det blir således svårt för de anställda att 

få tid att lära sig och sätta sig in i varje system.            

  

5.3.3 Utvärderingens syfte ifrågasätts  

Under intervjuerna undersökte vi känslan och följder som var förknippat med ett högre- 

respektive lägre betyg än 3. Att få ett högre betyg verkar bekräfta betygsskalans funktion att 

öka motivationen hos deltagarna (Armstrong, 2009). De kände en större drivkraft att arbeta 

efter att de fått uppskattning i form av bra betyg. Det går i led med Maslows (1987) teori: att 

människor drivs av uppskattning och uppmärksamhet. I linje med Taylor och Pierce (1999), 

tenderar de intervjuade att skylla på externa faktorer om betyget skulle visa sig vara under 3. 

Själva känslan hos de intervjuade vid ett betyg under 3 verkar vara att de misslyckats, men 

också ilska och irritation gentemot ledaren som satt betyget. Ledaren verkar ha ett stort ansvar 

då det kommer till att informera arbetaren om hur denne ligger till innan betyget sätts och vad 

som måste göras för att uppnå ett godkänt betyg. Vad som blir följderna av att få ett visst 

betyg verkar inte helt klart för intervjupersonerna. Det faktum att betygen är bonusgrundande 

är de medvetna om, men därefter går förklaringarna isär. Armstrong (2009) beskriver 

betygssystemet som grundande för befordring och omplacering. Detta verkar inte vara något 

som sker formellt för de anställda, då endast en av deltagarna nämnde att omplacering kan bli 

aktuellt vid ett lågt betyg. Det faktum att de anställda inte verkar helt införstådda med 

följderna av sitt betyg, stärker Lindgrens (2006) ifrågasättande av utvärderingens funktion. 

Hon menar att det saknas vetenskaplig grund för att ett utvärderingssystem ska gynna 

organisationen, utan att företagen istället använder sig av dessa system för att normen säger 

att det ska vara så. Det medföljer att motivationen till användandet av systemet påverkas 

negativt. En viktig faktor som utvärderingen bygger på är just att användaren förstår 

funktionen av systemet och att denne tydligt kan se hur det främjar sitt eget arbetet (Karlsson, 

1999). Lindgrens (2006) kritik kring utvärderingens funktion går även i led med vad några av 

intervjupersonerna påpekat angående att systemet tar tid från, och ligger utanför, det dagliga 

arbetet. Att implementera ett nytt PM-system på ett sådant vis att alla förstår dess funktion 
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och blir införstådda i hur systemet kan hjälpa dem i det dagliga arbetet, är resurs och 

tidskrävande. Nilsson et al (2011) beskriver utvärderingens funktion och syften som 

kontrollerande, utvecklande eller legitimerande. Kontrollerande i den bemärkelsen att ledarna 

ska kunna se hur produktionen och arbetarna ligger till, utifrån uppsatta mål. Utvecklande 

genom att upptäcka brister för att sedan åtgärda dem och legitimerande genom att bekräfta att 

något gått som planerat. Dessa syften går att applicera på intervjudeltagarnas svar genom 

deras uttryckta önskan att veta hur det gått under året och viljan att utvecklas genom att 

upptäcka och åtgärda sina brister. Huruvida dessa syften främjar de anställdas motivation, 

eller om de snarare utgår från ledarnas behov att kontrollera, kommer att beröras vidare 

i avslutande diskussionsdel.  

 

5.4 Slutsats  
Att arbeta mot mål är en självklarhet för de anställda. För att de ska motiveras att nå sina mål, 

bör de i målsättningsfasen ha stort inflytande vid utarbetandet av målen. Detta för att det tycks 

viktigt för de anställda att känna att de äger sina mål. Målen ska vara utmanande, men 

fortfarande relevanta och uppnåeliga. Att ledaren vågar ge sina anställda eget ansvar är en 

viktig del i deras utveckling, men samtidigt ska ledaren vara med i processen och ge feedback 

och uppmärksamhet om de anställda är i behov av det. De anställda med mindre erfarenhet 

tycks ha ett större behov av uppskattning och uppmärksamhet för att motiveras i arbetet. Av 

själva utvärderingsfasen påverkas inte motivationen hos de anställda märkbart, då betyget 

nästan alltid bli en 3:a. Hur mycket bonusen blir och vad som krävs för att få ett betyg över 3 

är inte tydligt, vilket hämmar de anställdas motivation att sikta dit. Det kommuniceras dock 

från organisationens sida att en 3:a i betyg är bra nog. Att arbeta efter PMs grundidéer tycks 

uppskattat och ge goda effekter på motivationen, men själva praktiska användandet av 

systemet upplevs som komplicerat och svårtillgängligt, vilket gör att det hamnar utanför det 

dagliga arbetet.  
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6. Diskussion  
I följande avsnitt vill vi låta våra egna tankar och funderingar spela huvudrollen, och söker 

på ett kritiskt sätt resonera kring vad som lagts fram i analysavsnittet. Vi vill använda våra 

egna erfarenheter och kunskap för att filtrera vad som hittills lagts fram i form av teori och 

empiri. Många intressanta aspekter har dykt upp under processens gång och då kritiskt 

tänkande är vägen mot vidare utveckling, ämnar vi nu ägna denna avslutande del av 

uppsatsen åt just detta.  

  

6.1 Resonemang kring målsättande och målfokus  
Då det kommer till målsättning finns det många intressanta aspekter att ta i beaktning, där en 

av dem är eventuella baksidor, vilket ofta dök upp under intervjuerna. Frågan behandlade 

huruvida det faktum att tydliga mål sätts upp kan göra att uppgifter som ligger utanför dessa 

förbises, att målen finns på bekostnad av annat. Kanske hämmas kreativiteten av att arbeta 

styrt mot mål, eller kanske blir den ansvarsmässiga utvecklingen drabbad av att arbeta med 

målfokus. Då vi ställde frågan så svarade dock intervjupersonerna att de inte trodde att detta 

var varken något faktiskt problem eller ens fallet. Att arbeta mot mål tyckes självklart för 

intervjupersonerna, vilket kanske gjorde det svårt för dem att reflektera kring alternativa sätt 

att arbeta och se kritiskt på det arbetssätt de använde sig av. Som berördes i inledningen, är 

många av oss vana vid att arbeta mot mål och sedan få betyg på prestation genom det 

betygsystem som används i, vilket eventuellt har påverkat intervjupersonernas inställning till 

PM. 

 

I analysen tas vikten av att vara medverkande vid utarbetandet av målen upp, vilket går i led 

med både teori och vad intervjudeltagarna uttryckt. Att verkligen låta de anställda vara med i 

processen tycks således essentiellt, vilket organisationen i fråga tar god hänsyn till. Detta 

särskilt då det kommer till behaviourmålen. Dessa mål är dock inget som påverkar 

organisationen direkt, utan berör främst den enskilde arbetaren. Deliverymålen verkar vara av 

mer förutbestämd karaktär och är också den del där de anställda har minst inflytande. Att ge 

större inflytande på dessa mål, skulle troligen påverka motivationen märkbart positivt då det 

skulle indikera företagets förtroende till de anställdas kompetens. Genom ökat ansvar skulle 

de anställda utvecklas och växa i sina roller och därigenom påverka organisationen positivt. 

Att ge de anställda större inflytande på sina deliverymål medför förstås en del risker på grund 

av saknad erfarenhet och kompetens. Men, med tanke på den prestationskultur som råder 

inom organisationen finns däremot stora möjligheter att de själva sätter högre mål än vad 

ledare skulle gjort, för att utmärka sig och på så vis gynna sin egen karriär. Då den anställde 

själv sätter sina mål, finns det även en stor möjligheter att de uppnås.   

  

6.2 Relation mellan ledare och anställd är betydande  

Att den kontinuerliga uppföljningen och mätningen är en viktig del av PM-processen är 

tydligt, då det är här som själva aktiviteten av att nå målen sker. Det är under årets gång som 

motivationen att prestera bättre rent praktiskt behöver påverkas. I denna studie framkom 

tendenser till att de med mindre erfarenhet på arbetsplatsen var mer beroende av  
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uppmärksamhet och uppskattning, än de med längre erfarenhet. Att då som ledare kunna 

anpassa feedback och styrningsgrad till den anställdes behov blir extra viktigt, vilket företaget 

tycktes göra mycket bra, då de anställda verkade tillfreds med relationen till sin chef. En 

annan aspekt som kan vägas in är vad den relationen har för påverkan på motivationen. Vad vi 

söker antyda är att det kanske inte är själva målen per se som påverkar motivation, utan det 

samtal som förs och den relation som byggs och upprätthålls då chef och anställd tillsammans 

utarbetar målen.    

  

6.3 Prestationskulturen skulle gynnas om företaget utnyttjade hela betygsskalan 

Av intervjuerna har vi fått reda på att merparten av deltagarna ej har bra koll på vad varje 

betyg får för faktiska konsekvenser. Att en 1:a är illa och att en 5:a nästan är ouppnåeligt är 

alla införstådda med, men vad får det exempelvis för följder inför nästa år om man får en 4:a? 

Höjs kraven då man visat sig vara en högpresterande person och får sänkta krav på sin 

prestation om man får en 2:a? Kanske är det väsentligt att underrätta systemets användare om 

saker som dessa, för att de helt och fullt ska kunna veta vad de arbetar mot. Det faktum att 

betyg 3 tycks vara målet gör det svårt att förstå företagets motivering att använda sig av en 5-

gradig betygsskala. Med tanke på prestationskulturen inom organisationen, borde denna 

bedömningsskala kunna utnyttjas bättre. Att visa vad som krävs för att få betyg 5 kunde göra 

att den anställde lättare kan sätta upp egna högre mål, då egna mål har visat sig ha god effekt 

på motivationen. Detta leder oss vidare in på motivationens betydelse. Att chefer och HR-

avdelningar på företag är medvetna om att en distinktion görs mellan yttre och inre motivation 

blir enligt tidigare studier (vilket även bekräftats av vår studie) viktigt, då dessa har olika 

påverkan på motivation. Yttre motivationsfrämjande faktorer såsom potentiell bonus används 

på företaget i fråga, men fungerar enligt intervjupersonerna inte direkt motiverande. Det 

faktum att samtliga i tillägg till det uttrycker att de inte har koll på hur stor bonusen är, kanske 

spelar in. Om vi här hänsyn till målsättandets grundförutsättning (alltså att veta vart man är på 

väg) så verkar det rimligt att det förhåller sig just så. Kontentan är således, att kanske skulle 

ekonomisk bonus fungera mer motiverande om de anställda viste exakt vilka summor som är 

aktuella och vad som krävs för att nå dem? Vidare funderar vi över hur företag kan gynna den 

inre motivationen. Det leder oss tillbaka till Hawthorne-effekten, alltså att uppmärksamhet är 

en viktig faktor för motivation, och frågan blir då om det kanske är att uppmärksamma 

anställda personligen som är nyckeln till högre prestation. Att förlägga mer tid för samtal 

mellan chef och anställd kan vara en lösning, vilket även påpekas av en intervjuperson 

  

6.4 Beslutsfattarnas kontroll över de anställda   

Enligt Lindgren (2006) är utvärdering något som kräver stora resurser, men det saknas klara 

belägg för dess positiva effekter. Att arbeta efter PM verkar gynna de anställdas motivation, 

men själva arbetet med PM, där mål och resultat ska föras in i systemet, ses som en 

tidskrävande börda i det dagliga arbetet. Detta arbete, i form av den data som arbetarna för in i 

systemet, blir värdefull för beslutfattarna i organisation. Denna information kan sedan 

användas för att kontrollera arbetarna. Kanske är det en stor anledning, som gör det värt att 

lägga ner stora resurser på implementering och användning av ett PM-system. 
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Intervjupersonerna tycktes dock inte reflektera över det faktum att de var övervakade uppifrån 

i och med användandet av detta system, då studien istället visade på beslutsfattarnas vilja att 

utveckla och hjälpa de anställda, med hjälp av informationen. Detta är också anledningen till 

denna aspekts begränsning i vår studie. Vi anser dock att det är värt att diskutera, då ett av 

huvudsyftena med utvärdering är just kontrollerande (Nilsson et al, 2011). Att som anställd 

känna sig övervakad går emot de faktorer vi funnit ha motiverande effekt; eget ansvar och 

kontroll över sina egna mål. Att ge den anställde förtroende och chans till utveckling är 

således essentiellt för att PM ska fungera fördelaktigt.  

  

6.5 Studiens syfte i en större kontext  
För att slutligen sätta syftet med vår studie i ett större perspektiv, och väva in samhälleliga 

aspekter, så är själva anledningen till att PM-system används intressant. Som nämndes i 

inledningen så stöter dagens företag på utmaningar i form av förändringar och ökad 

konkurrens på marknaden, och att ta hand om sin personal för att öka motivation och 

prestation blir således vitalt för att hålla jämn fart med konkurrerande företag. Tänker man 

ännu vidare så dyker globaliseringen naturligt upp, framför allt då det för studien aktuella 

företaget är internationellt och således inte verkar enbart på den svenska marknaden. Men 

även för nationella företag, som på grund av att import och export mellan länder förekommer, 

tvingas konkurrera med utländska företag. Vi ser att användandet av ett PM-system har goda 

effekter både på detta lite större plan, men även på individnivå.   

 

Kanske är det den välfärd vi uppnått idag som låter oss fokusera på de högre behoven i 

Maslows trappa, att vi vill nå högre än att enkom få de rent grundläggande behoven uppfyllda. 

Kanske är det detta som får dagens företag och organisationer att sikta högre och som får 

självförverkligande att bli en viktig del av livet för dagens människa. Man vill satsa på sig 

själv, sin karriär och sina drömmar. Trots att det bara är teoretiska spekulationer, så vill vi 

ändå hävda att fokus skiftats något i Sverige. Att det skett en rörelse från att syftet med livet 

var att bilda familj och försörja denna genom arbete, till ett tänk där självförverkligande står 

mer i fokus. Vi tänker oss att det färgar även organisationer och företag, där med hjälp av PM, 

fokus läggs på var individs personliga motivation och utveckling.   

  

6.6 Fortsatt forskning  
Denna studie bygger på anställdas upplevelser och erfarenheter av att arbeta utifrån ett PM-

system. Att som en vidare aspekt undersöka ledares upplevelser och hur de använder detta 

PM-system hade varit mycket intressant att ställa i relation till vår studie, för att se skillnader 

och likheter. Vad betygen fyller för funktion för ledarna kanske skulle vara mer relevant, 

vilket skulle kunna legitimera företagets användning av skalan. En annan faktor skulle vara att 

undersöka följderna av utvärdering. Vårt resultat visade att i vissa fall kunde ett betyg under 3 

betyda omplacering eller till och med uppsägning, vilket troligen skulle förklaras mer 

grundligt utifrån en betygsättares erfarenhet.  
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Vi undersökte ett privat företag, där grundläggande syftet är att utvecklas för att kunna sälja 

och därav maximera förtjänst. Samtliga vi intervjuade var prestationsmänniskor och kulturen, 

eller kanske normen, tycktes vara att göra sitt yttersta och sträva framåt. Det är troligen också 

anledningen till varför PM-system lämpar sig så väl för denna organisation. Det hade varit 

intressant att undersöka en statlig verksamhet, där prestation kanske inte är av lika stor vikt, 

och titta på skillnader i funktionen av att arbeta utifrån ett PM-system. Vad hade vart deras 

motivationsfaktorer och hur utvecklas organisationen framåt? Det skulle kunna vara en 

frågeställning och början på en mycket intressant studie.  

 

Slutligen vill vi föreslå att i framtiden utföra en kvantitativ studie för att undersöka 

upplevelser och motivationens påverkan av PM. Detta för att få ett vidare perspektiv och 

kanske bekräfta, eller motbevisa det mer djupgående kvalitativa som vår studie utgått från.   
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Bilaga 1.  

 

Intervjuguide   

 

Information 
Vi studerar sista terminen på personalvetarprogrammet vid Uppsala Universitet och intervjun 

kommer ligga till grund för vårt examensarbete. Arbetets fokus är performance management, 

med syftet är att undersöka upplevelsen av att utvärderas, samt hur motivation påverkas av att 

arbeta utifrån ett Performance Managementsystem.  

 

 

Etiska aspekter:  
Det är frivilligt att deltaga. 

Du kan när som helst under intervjuns gång avbryta eller ta tillbaka uttalanden i efterhand.  

Materialet är konfidentiellt och kommer inte att användas till något annat än studien i fråga.  

Du har rätt att ta del av arbetet då det är färdigställt. 

Intervjun kommer att spelas in. 

 

 

Bakgrund 
- Tid på arbetsplatsen och din befattning (dina grundläggande uppgifter?) 

- Ålder 

 

Ert företag har nyligen rullat ut ett nytt performance managamentsystem, med syfte att mäta 

och utvärdera prestation.  

 

1. Kan du berätta lite hur du arbetar med systemet? 

  

2. Tycker du att systemet underlättar eller försvårar ditt arbete?  

 

3. Har du arbetat under något liknande utvärderingsystem innan detta implementerades? 

- Om JA. Vilket, samt finns det några stora skillnader mellan ditt förra system och det 

nya systemet du använder idag? 

 

 

 

Målsättande 
Det nya utvärderingssystemet innebär att mål läggs in i ert Performance Managementsystem 

vilka det sedan arbetas mot under årets gång.  

 

4. Hur utarbetas de mål du arbetar mot? 

4.1 Hur upplever du ditt inflytande vid utarbetandet av dina mål? 

4.2 Har ditt inflytande förändrats sedan implementeringen av systemet? 

 

5. Kan du beskriva vilka som är dina drivkrafter och det som motiverar dig att nå dina mål?  

 - Yttre: Belöning (bonus), betyg, befodran, göra chefen nöjd. 

 - Inre: Välbefinnande, socialt, utvecklande, självkänsla/självförtorende. 

 

6. Hur upplever du att det är att arbeta efter uppsatta mål? 

 - Pos/neg? 
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Kontinuerlig uppföljning och mätning 
Under hela processen kan du kolla av dina mål i programmet. Dvs, hur långt du har kommit 

och hur långt det är kvar tills målen är nådda.  

 

7. Hur påverkar det din vilja att prestera? 

 

8. Hur motiveras du av din arbetsledare till att nå dina mål? 

Support, konstruktiv kritik, feedback? 

 

8.1 Har du förslag till förändringar vad gäller samarbetet mellan dig och din 

arbetsledare?  

 

 

 

Utvärdering 
Din prestation utvärderas och mäts enligt en femstegsskala. 

 

9. Hur påverkar denna bedömningsskala din vilja att nå målen? 

 

 

Steg tre i femstegsskalan är ett förväntat resultat, medan steg 4-5 är över förväntan och steg 

1-2 inte är godkänt. 

 

10. Hur skulle det kännas och vilka följder tror du det skulle medföra av att få ett resultat 

ÖVER tre på skalan? 

 

11. Hur skulle det kännas och vilka följder tror du det skulle medföra av att få ett resultat 

UNDER tre på skalan? 

 

 

 

Avslutning 
12. Om du fick möjlighet att förbättra systemet, vad skulle du då ändra på? 

 

13. Har du några övriga kommentarer som rör performance managementsystemet? 

 

 

(Kursiv text tas ej upp under intervjun, utan är endast för intervjuaren att ha i beaktning) 
 


