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Sammanfattning 

Alla individer motiveras på ett individuellt plan. I uppsatsen kommer fokus, via en fallstudie, 

vara på hur två olika organisationer använder sig av ett Performance Management system. 

Performance Management system varierar från organisation till organisation men det kan 

finnas vissa gemensamma element vilka vanligtvis bestäms av organisationens ledning. 

Tanken med ett Performance management system är att nå organisationens mål med hjälp av 

engagerade och motiverade anställda. Men då anställda blir motiverade på ett individuellt 

plan finns inga garantier för att ledningens uppställda Performance Management system får 

organisationens anställda att känna sig motiverade på så vis som ledningen avsett. 

I uppsatsen kommer kopplingen mellan anställdes motivation och en organisations 

Performance Management system undersökas. Diskussion fördes kring hur uppsatsen skulle 

kunna utvecklas och då fann vi att båda arbetade inom två organisationer med liknande 

Performance Management system. Genom intervjuer med tolv stycken anställda inom två 

organisationer ska vi i uppsatsen redogöra och svara på frågan hur motivation kan bli 

influerad av Performance Management systemet samt om organisationen designar 

Performance Management systemet olika beroende på vilken vara eller tjänst som 

organisationen levererar.  

Vi hittade organisationsanpassningar främst i form av differentierad fokus, på kvalité eller 

kvantitet samt ett behov av dessa anpassningar i PM strukturen. Delar i system uppfattades 

motiverande, däribland struktur och möjligheten till att planera sin arbetsdag. Faktorer som 

våra respondenter uppfattade som motiverande fanns inte tydligt definierade inom valda 

organisationernas Performance Management system. Exempel på sådana faktorer är 

arbetsresultat och en grundläggande förståelse för den fulla Performance Management 

strukturen. 

Sökord: motivation, Performance Management system, mål, utveckling, vägledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Every person has an individual way of achieving motivation. This essay will focuses, through 

a case study, on how organizations steer through Performance Management systems. 

Performance Management systems varies from organization to organization but may have 

some common elements and is often set by management in order to reach the organization’s 

goals with engaged and motivated employees. But there´s no guarantee that the employees are 

being motivated the way the management has expected from the performance management 

system. 

In this essay we wanted to examine the connection between employee motivation and 

Performance management systems. We started to investigate how the essay could develop and 

we found that we are both currently working at two organizations with similar performance 

management system but the organizations operate in different branches and customer 

segments. Through interviews with twelve employees at the two organizations this essay will 

try to explain and answer the questions how motivation can be influenced by the performance 

management systems, and if the organizations design their systems different considering their 

core products. 

We found adaptions for branches within the system, mostly within the reward and pay-for-

performance part. Differences where focus on quality or quantity. Some of the settings, such 

as the organizational structure that enable planning of ones workdays had motivational effect 

but many of the motivation factors for our respondents were not formally declared within the 

performance managements systems. Examples are work result and general understanding of 

the full performance management system. 

Keywords: motivation, Performance management, goal, evaluation, guidance 
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1 Inledning 
Följande avsnitt behandlar inledningsvis bakgrunden kring begreppet motivation, hur 

motivation kan skapas och eventuellt påverkas. Vi kommer även att konkretisera kring 

målstyrning med hjälp av begreppet Performance management. Därefter kommer vi att 

redogöra kring forskning avseende målstyrning och dess påverkan på motivation. Avsnittet 

avslutas med vår forskningsfråga samt en syftesformulering. 

 

1.1 Problembakgrund 

Med motivation avses varför människors beteende uppstår och upprätthålls samt varför det 

försvinner. Enbart individer kan bli motiverade eller känna sig motiverade, inte grupper eller 

organisationer. Motivation är något som uppstår som en interaktion mellan individen och 

situationen. Motivation är således inte ett personlighetsdrag utan en inre drivkraft hos varje 

enskild individ och drivs varken av morot eller av piska (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Motivation kan ses som orsaken till ett agerande vilket ger organisationer en utmaning i att 

försöka ge sina anställda en orsak att agera på ett visst sätt (Forslund, 2013). En anställd som 

ges orsak att agera ansvarsfullt stannar kvar och slutför tidskritiska arbetsuppgifter inom 

uppsatt tidsram. På samma sätt kan antas att en anställd som ges orsak att medverka till nöjda 

kunder agerar för att ge bästa möjliga kundservice. Det innebär att det är i högsta grad 

relevant för organisationer att försöka motivera sina anställda att prestera sitt bästa för 

organisationen.  

 

Motivation uppstår inom individer. Alla individer är olika och uppfattar situationer på olika 

sätt. Det kan också vara rimligt att anta att olika typer av arbetsuppgifter ger olika faktorer 

som motiverar. (Forslund, 2013). Att arbeta med kulturellt skapande exempelvis på ett förlag, 

produktionsbolag eller inom omsorg med människor som ”kunder” torde ha olika 

motivationsfaktorer. En fabriksarbetare som producerar en vara är troligen också mer benägen 

att motiveras av andra faktorer än ovanstående kategorier av yrken. Definitionerna till 

begreppet motivation är många likväl som motivationsteorierna. I modern organisationsteori 

har det visat sig att anställda inom en organisation bidrar till en starkare insats och bättre 

utförande om de känner sig nöjda på arbetet. Vi tar i denna uppsats fasta på orsaken till att en 

anställd vill agera och viljan hos en organisation att påverka detta agerande som definition för 

begreppet motivation. En översikt av motivationsteorier kommer att presenteras i uppsatsens 

teoriavsnitt för att ge en bakgrund till ämnet och begreppet motivation.  
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En organisation definieras ofta som en grupp individer med ett mål. Det gör själva 

definitionen i sig beroende av ett mål. Inom vinstdrivande organisationer är det givet att ha en 

målsättning att fortsätta vara vinstdrivande. Vidare kan mål finnas för att ge riktlinjer för 

handling. Finns det inget utsatt mål kan inte organisationen veta hur den bör handla eller 

agera. Mål kan också fungera som en avgränsning samt ge legitimitet till organisationen. En 

del mål kan sedan mätas för att se hur effektiv en organisation är, det vill säga graden av 

måluppfyllelse. Målen kan också fungera som ett sätt att motivera anställda samt ge underlag 

för organisationsstruktur. (Forslund, 2013). Hur målen kommer till, kommuniceras, följs upp 

och belönas kan sammanfattas under begreppet ”Performance management”, vidare benämnt 

som PM. Användandet av någon form av PM som ett verktyg för att positivt påverka en 

organisations effektivitet ökar. Modellen som användes för ett par decennier sedan, med 

enstaka uppföljningstillfällen har förändrats till en mer kontinuerlig feedback med flera 

element i målen som är uppsatta. (Dewettinck och Dijk, 2013). Begreppet PM är komplext 

och används olika inom olika organisationer och inom forskning. Utgångspunkten för ett PM 

system är vision och mål för organisationen. Framgångsfaktorer leder fram till en 

organisationsstruktur och strategier vilket sedan kan mätas genom olika nyckeltal. 

Nyckeltalen ligger till grund för organisationens mätbara mål. Konkretiserade mätbara mål 

kan utvärderas och generera någon form av belöning. Ovan nämnda innefattas i begreppet 

PM. Hela PM strukturen ligger i en kontext av kultur, informationsflöde, system samt ett antal 

andra faktorer. (Ferreira & Otley 2009). Organisationer kan ha andra ord eller benämning på 

sina styrinstrument än just PM. Det vi i uppsatsen vill studera vidare är en, från 

organisationen uppsatt, strategi med mätning, uppföljning och belöning kopplat till de 

anställdas upplevelse av motivation och vi kommer vidare att benämna strategin i uppsatsen 

som PM. 

 

Vi ämnar fokusera på organisationers vilja att påverka och motivera sina anställda och hur 

organsationer ser på och arbetar med PM system. Vidare avser vi att studera begreppet 

motivation enligt ovan nämnda stycke med koppling till begreppet PM. I en värld där 

konkurrensen ökar och vinstmarginal står i fokus arbetar fler och fler organisationer med PM 

vilket är ett sätt att styra och följa upp organisationens övergripande mål (Abrahamsson & 

Andreasson, 2005).  
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1.2 Problem 

Att vinstdrivande organisationer hittar vägar att bli mer effektiva och lönsamma är naturligt 

och en del i en framgångsrik organisation. Organisationer hittar vägar att styra och mäta för 

att hitta så effektiva arbetssätt och flöden som möjligt. Att PM systemet syftar till att ge ökad 

effektivitet, styrning och uppföljning och därmed behöver innehålla motiverande effekt hos 

anställd personal för att ge bästa resultat för organisationen blir en underliggande 

förutsättning i vårt resonemang, Med andra ord förutsätts att en avsikt med PM systemet är att 

skapa och upprätthålla motivation. Men hur påverkar anställdas motivation av att styras, 

mätas och utvärderas via PM system? Tidigare forsking visar på positiva och negativa effekter 

av PM och attityder till PM. 

 

Irs (2011) studerade bland annat attityden till PM i estniska skolor. Mer precis ett PM system 

som innehöll ”pay-for performance” eller prestationsbaserad ersättning. Tanken med det 

studerade systemet var att öka motivationen samt effektiviteten på lärare inom det estniska 

skolväsendet. PM systemet innehöll bland annat möjlighet att kompensera anställda utefter 

deras prestation. Prestationsbaserad ersättning som en kopplad del skulle förhoppningsvis 

kunna hjälpa till vid rekrytering, motivering och ge möjlighet att behålla kompetenta 

medarbetare. Studien gick ut på att kartlägga lärare och rektorers attityder till systemet. 

Slutsatsen var en övervägande positiv attityd till ett PM system med pay-for performance 

även om det inte vid studietillfället var särskilt utbrett. Skulle detta komma att genomföras 

visade studien att det krävs inblandning från alla anställda för bästa effekt. (Irs, 2011). 

 

Gardner belyser dock en annan sida av PM. Gardners studie riktas mot hur arbetslag uppfattar 

att arbeta med prestationspress. Studien utfördes på konsultarbetslag och hur väl arbetslagen 

presterade under hög press samt utifrån vetskapen att deras arbete utvärderades. Även om 

motivationen kan öka av utmanande och stimulerande arbetsuppgifter visade studien att just 

press och mål kan leda till att arbetslagen inte alltid fattar bästa besluten eller delegerade 

arbetsuppgifter till den mest kompetende medarbetaren. (Gardner, 2012). 

 

Motivationseffekten av PM systemet beror därmed på hur systemet är uppsatt och vilka delar 

som ingår samt hur dessa delar viktas inom respektive organisation. PM systemets syfte kan 

också få en annan effekt än avsett hos de anställda. Forskning indikerar att den anställdes 

grundläggande motivation kan skilja sig från organisationens mål vilket belyses av Lau & 

Roopnarain (2014). Den anställdes behov av att få ta sig an utmaningar, utöva kontroll, och 

stilla sin nyfikenhet eller dylikt, med andra ord: motiveras, behöver inte alltid överensstämma 

med organisationens mål gällande hur den anställde ska utföra sitt arbete. I studien har frågan 

kring hur icke-finansiella mätetal influerar anställdas reaktion och uppträdande. Studien avser 

att undersöka vikten av icke-finansiella kontra finansiella mätetal för att skapa både inre och 

yttre motivation samt hur nämnda två mätinstrument kan öka den anställdes arbetsprestation. 

Slutsatsen visar sig mynna ut i att motivation som kommer från icke-finansiella mätetal har en 

avsevärd effekt på den anställdes arbetsprestation. (Lau & Roopnarain 2014). Vilket ställer 

krav på att PM systemets utformning, mål och mätetal bör sättas så de harmmoniserar med 

organisationen och dess anställdas riktning. 

 



4 

 

Tidigare forskning, likt Lau & Roopnarain ovan, har ofta lyft ut ett eller ett par element ur PM 

systemet och söker kopplingar mellan motivation och den specifika delen eller delarna. 

Exempelvis menar Jakzic & Jakzic att inom human resource management, HRM, ligger fokus 

på att integrera ledningens försök att förbättra anställdas utförande relaterat till anställdas 

nöjdhet och därmed skapa en samverkande effekt som genomsyrar hela organisationen. 

Studien utfördes via en kvantitativ enkät inom en större offentlig organisation i Serbien och 

fokuserade på kopplingen i PM systemet mellan utvärdering och återmatning, beröm kring 

medarbetares prestationer. Slutsatsen som dras i studien är att anställdas tillfredsställelse och 

motivation är en nyckel faktor till framgång för organisationen. Engagerade, hängivna och 

tillfredställda anställda kommer med stor sannolikhet resultera i mycket bra arbetsresultat och 

att aspekten därmed är viktig inom PM systemet. (Jakzic & Jakzic, 2013).  

 

Ett annat exempel där tidigare forskning fokuserat på en del inom PM systemet är Günrör som 

i sin studie av PM strukturen inom banksektorn lagt fokus på belöningssystem och funnit att 

belöningssystem har positiv effekt på anställdas agerande. Vidare tittade Gunrörs studie på 

vilken effekt på motivation belöningssystem hade och motivationspåverkan skiljer sig 

beroende på om det var kopplade finansiella belöningar eller kopplade icke finansiella 

belöningar. De icke finansiella belöningarna gav mer motiverande inre motivation medan 

finansiella belöningar påverkade den yttre motivationen av deltagarna i studien. (Günrör, 

2011). 

 

I studier som fokuserar på helheten i PM systemen hittar vi främst teoretiska studier som 

fokuserar på komplexiteten i att sätta upp och utforma PM system inom organisationer 

(Ferreira & Otley, 2009), (Buchner, 2007). Inom båda studierna har slutsatsen varit att PM 

systemets alla delar måste harmonisera samt att delaktighet vid utformande ofta underskattas. 

Dock har vi inte funnit empiriska studier som ämnat titta på hur helheten bör utformas för att 

harmonisera med organisationens unika situation och skapa bästa motivation för den 

organisationens anställda. Då motivation är individuellt och enligt ovan resonemang bör 

variera inom olika branscher uppstår frågan kring huruvida PM systemen också anpassas till 

den unika organisationens bransch och produkt och hur detta, i sådant fall, ter sig vid 

utformande och upprätthållande av PM system? Även då motivation upplevs på ett 

individuellt plan bör organisationerna ha i åtanke hur motivationen kan stärkas hos de 

anställda på just den specifika arbetsplatsen med anledning av vilken bransch organisationen 

verkar i. Därmed avser vi att skriva om hur ett PM system upprättats och upprätthålls inom 

två olika organisationer. Även om vi rimligtvis kommer finna likheter torde även skillnader 

upptäckas då organisationerna verkar inom två helt olika branscher. Fallstudien kommer 

sedan med hjälp av valda teoretiska referensram utgöra grund för en generalisering kring hur 

PM system anpassas avseende uppbyggnad och utformning i organisationer. Vi är således 

intresserade av att undersöka hur den enskilde anställde motiveras på sin arbetsplats genom 

organisationens PM system.  
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1.3 Forskningsfrågor 
Hur anpassas uppbyggnad och utformning av PM system till organisationens unika 

verksamhet? 

 

Vilken påverkan har PM systemet på den anställdes motivation? 

 

1.4 Syfte 

Vi ämnar studera PM systemet i sin helhet genom att göra fallstudie på två olika 

organisationer och kartlägga PM systemens uppbyggnad och utformning samt dess påverkan 

på motivation. Med uppsatsen vill vi bidra med kunskap kring hur PM system tas fram och 

utformas samt huruvida anpassning till organisationens unika situation och bransch görs samt 

om det finns ett behov av att göra en sådan anpassning. Tidigare forskning har fokuserat på 

enskilda delar i PM stukturen eller är till största del litterära studier och vi hoppas genom 

denna studie väcka intresse för fortsatta studier mot PM strukturens helhet och anpassning till 

organisation kopplat till den anställdes motivation. Via uppsatsen vill vi skapa förståelse kring 

uppbyggnad av ett målstyrningssystem samt motivation hos den anställde och hur dessa två 

fungerar tillsammans. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt förs ett resonemang kring motivationsteorier där olika motivationsteorier 

presenteras. Resonemanget förs i huvudsak inom grupperingarna ”Inre förklaringar till 

motivation” och ”Yttre förklaringar till motivation” då uppdelningen ofta återfinns i studerade 

artiklar. Vissa teorier kan dock vara hemmahörande till viss del i båda grupperingarna och har 

då lagts in under den grupp där tonvikten i teorin ligger. Motivation kopplat till PM och PM 

systemets uppbyggnad behandlas i avsnittets avslutande del. PM systemets fulla struktur är 

komplex varför vi valt att dela upp texten kring detta i mindre delar med förhoppning att 

skapa bättre överblick i teorin. 

 

2.1 Motivationsteorier 

Motivationsteorierna är många. Det finns teorier som fokuserar mer på inre eller yttre 

faktorer. Fortfarande finns det mer att studera i termer av begreppet motivation kopplat till 

användandet och utformanden av PM. PM begreppet omfattar delar kring utformning och 

mätning av mål, återkoppling och social inlärning, vilket gör det fördelaktigt att kombinera 

synsätt från olika motivationsteorier. (Buchner, 2007) och (Lawrence & Jordan, 2009). Grovt 

går det att uttrycka som yttre och inre förklaringar till motivation (Abrahamsson & Andersen, 

2005) och det är så motivationsteorierna presenteras i detta stycke. Delar av PM systemet 

såsom till exempel belöningar i form av pay-for performance, kopplas till yttre 

motivationsförklaringar medan delar inom HRM systemet (ledarskap och kulturella attityder) 

är kopplade mot inre förklaringar.  

Motiverade medarbetare presterar bättre, har ett större ansvarstagande gentemot 

organisationen och upplever en större tillfredställelse i sina arbetsuppgifter. Motiverade 

anställda tenderar att stanna längre inom organisationen. (Lawrence & Jordan, 2009). Det blir 

med andra ord även mer kostnadseffektivt för organisationer att förhålla sig med motiverade 

anställda. Ledare inom olika organisationen torde tjäna på att utvärdera huruvida sina 

anställda motiveras av nya utmaningar eller verbal uppmuntran det vill säga känsloaktiverade, 

inre processer eller om de upplever sig mer motiverade av en fast belöning för ett mätbart 

mål, en mer yttre process (Lawrence & Jordan, 2009). 

2.1.1 Inre förklaringar till motivation 

Inre förklaringar till motivation syftar främst till processer hos individen. En anställd som 

upplever hög inre motivation genom olika faktorer i sitt arbete känner inte lika starkt för yttre 

faktorer. Tillexempel kan ett arbete vara så inre motiverande att löneökning inte är ett krav för 

att behålla motivationen. Dock visar Becchetti & Castriootas studie inom den icke 

vinstdrivande sektorn att mer motiverade medarbetare driver högre produktivitet och har 

också högre lön. Vad som är inre motiverande faktorer inom en organisation för en anställd är 

heller inte samma inom en annan organisation för en annan anställd. (Becchetti & Castrioota, 

2013).  
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Inom denna gruppering placeras behovsteorier. Behovsteorierna är främst inriktade på 

processer hos individen, inre förklaringar. Grovt generaliserat rör det sig om två olika behov, 

behov av lägre ordning och högre ordning. Kritik som riktas mot behovsteorier är att 

begreppen ”behov” och ”motiv” ofta är flytande. Det finns också ett grundläggande antagande 

om att alla människor är lika. (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Kända behovsteorier är bland annat Maslows teori. Maslows behovsteori grundar sig i 

föreställningen av behov som existerar oberoende av situationen, det vill säga grundläggande 

behov hos människan. Maslows teori visualiseras ofta genom en trappa, en behovshierarki, 

där fysiologiska behoven kommer först. När dessa behov är uppfyllda tar andra behoven plats; 

trygghetsbehov, sociala behov, behov av status och prestige och slutligen behov av 

självförverkligande. (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Andra typer av behovsteorier riktar in sig på färre behovskategorier som inte behöver helt 

uppfyllas för att individen ska söka tillfredställelse i nästa nivå. McClellands presenterar en 

teori kring tre hos individen inlärda behov baserat på livserfarenhet; prestationsbehov, 

tillhörighetsbehov samt maktbehov. Behoven är inlärda hos varje enskild människa, vissa är 

svagare och vissa starkare. Det behov som är starkast hos en individ är det som kommer 

motivera mest till att lösa en given uppgift. Dessa behov är inlärda och kan, enligt McClelland 

tränas till bättre prestationer och bättre resultat. Anpassas en organisation till en människas 

behov kan motivationen och prestationerna bli bättre. (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Ytterligare erkända behovsteoretiker är Herzberg. Herzbergs tvåfaktorsteori kräver en tydlig 

åtskillnad mellan arbetssituation och arbetsinnehåll. Förhållanden som påverkar vantrivsel 

kopplas ofta till arbetssituation medan förhållanden som påverkar motivation är kopplat till 

själva arbetsinnehållet. Herzberg talar om två faktorer; hygienfaktorer och 

motivationsfaktorer. Dimensionerna av faktorer verkar oberoende av varandra och den ena 

behöver inte vara uppfylld för att den andra ska kunna mötas. Desto mer en individ blir 

missnöjd eller får tillfredställelse inom ett visst förhållande desto viktigare kommer 

förhållandet att vara för individen (Herzberg, Mausner & Snyderman, 1993). Eftersom 

faktorerna är oberoende av varandra är det fullt möjligt att vara starkt missnöjd och starkt 

tillfredställd samtidigt. Ett optimalt förhållande blir då således hög trivsel och låg vantrivsel. 

Omfattande studier med bas av Herzbergs teori har visat att en klar majoritet hänför 

tillfredställelse i arbetslivet med motivationsfaktorer och missnöje med hygienfaktorer. 

Herzberg listar sex stycken motivationsfaktorer, att likställa med behov av högre ordning i 

enlighet med ovan nämnda teorier. Om något av nedanstående behov tillfredställs skapas 

omedelbart ett behov av mer tillfredställelse för aktuellt behov. Om en organisation brister 

inom motivationsfaktorerna kan ett tillstånd av vantrivsel skapas.  
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Nedanstående finns Herzbergs motivations- och hygienfaktorer sammanfattade i tabellformat 

hämtade från Abrahamsson & Andersen (2005). 

Nr Faktor Ev. förklaring 

1 Prestationer Tillfredställelse att se resultat av sitt arbete, att lösa ett problem. 

2 Erkännande För sitt väl utförda arbete. 

3 Arbetet i sig själv Innehållet ska vara varierat, intressant med mera. 

4 Ansvar Kontroll över sin egen arbetssituation, känna ansvar för hur andra 

utför arbetet. 

5 Befordran En högre formell status i organisationen, en högre ställning. 

6 Växt Inlärning av nya färdigheter och möjligheter till vidare växt (se nr 

5). 

 

Tabell 1, Herzbergs motivationsfaktorer 

Andra faktorer av behov är av lägre ordning, inom dimensionen trivsel – icke trivsel. I 

arbetslivet har uppfyllandet av faktorerna ingen effekt på motivation. Om faktorerna skulle 

saknas leder det till vantrivsel men om de uppfylls leder det inte i sig till tillfredsställelse 

(motivation). Herzberg kallar dessa ”Hygienfaktorer eller underhållsfaktorer”. (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). 

Nr Faktor Ev. förklaring 

1 Organisationens 

politik och 

administration 

För organisationen som helhet 

2 Ledaren Dennes förmåga att delegera, vara rättvis, villig att lära ut och 

inneha yrkeskompetens. 

3 Arbetsförhållanden Fysiska arbetsförhållanden; ljus, värme, drag, buller, 

arbetsplatsens utformning och arbetsbelastning. 

4 Mellanmänskliga 

förhållanden 

Förhållandet mellan kollegor, medarbetare och ledare. 

5 Ekonomisk 

ersättning 

Lön och andra ekonomiska belöningar. 

6 Status Statussymboler, inte formell status. 

7 Trygghet i arbetet T.ex. tjänstetid, organisationens soliditet, skydd mot uppsägning 

8 Privatlivet Trivseln i arbetet påverkas av t.ex. problem i hemmet 

 

Tabell 2, Herzbergs hygienfaktorer 

Många av faktorerna kopplar vi mot innehållet i PM strukturen. I HRM:s olika delar, vilket är 

en del av PM strukturen, går det med hänseende till Herzbergs faktorer enligt ovan att 

återfinna både motivationsfaktorer (tillexempel erkännande och växt) men också till viss del 

hygienfaktorer så som ledarens förmåga att vara rättvis och delegera. Även den övergripande 

strategin som benämns inom PM systemet bör omfatta en syn på befordran och intern 

rekrytering (Ferreira & Otley, 2009).   
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Förväntningsteorin placeras också inom denna gruppering, då den bygger vidare på 

behovsteorierna men också sammanväger samspelet mellan individen, omgivningen och 

situationen. Fokus ligger på tre variabler; förväntan, instrumentalitet och valens. Förväntan 

handlar om att individen tror att sin arbetsinsats kan leda till ett resultat. Om individen inte 

kan se ett samband mellan dessa två saknas förväntan. Instrumentalitet har att göra med om 

individen ser något tänkbart utfall av sitt resultat, i form av tillexempel löneförhöjning eller 

liknande. Valens refererar till hur mycket en individ värderar sitt resultat. En person med 

behov av självförverkligande kommer att motiveras av ett större ansvar och komplicerade 

arbetsuppgifter som har större valens. Motivationen är, enligt nämnda teori, större hos en 

individ som tror att den kan uppnå ett resultat och att resultatet kommer att efterföljas med en 

för individen rimlig belöning. Teorin menar att individens inre mål måste förstås och att 

sambandet mellan insats-resultat-belöning-individens tillfredställelse är nyckeln. 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Detta påminner till stor del om grunderna i ett PM system, 

Buchner menar att i ett PM system måste helheten vävas samman med ingående processer och 

uppsatta delar inom PM systemet måste vara förankrat och rimligt (Buchner, 2007). 

Förväntningsteorin har dock bland annat kritiserats för sin komplexitet och definitions 

problem av variablerna (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

2.1.2 Yttre förklaringar till motivation 

Yttre förklaringar till motivation hittas utanför individens kontroll. Yttre förklaringar skapas 

utifrån och individen kan inte styra över huruvida de finns eller inte. En reaktion på yttre 

faktorerna behöver inte vara av positiv art, det kan tillexempel röra sig om att reagera utifrån 

rädsla eller obehag. Utifrånstyrd motivation och handlingar därigenom leder till en belöning 

som kan förhindra obehag eller avhjälpa en brist (Hein, 2012). 

Inom denna gruppering placeras förväntningsteorier. För arbetslivet har förväntningsteorierna 

sitt ursprung i Skinners teori. Straff eller belöningar påverkar beteendet hos individen. Om ett 

beteende medför ett straff kommer det att undvikas och om straffet försvinner efter att 

beteendet upphört kommer beteendet sannolikt att återupptas. Ett belönande beteende kommer 

således också att upprepas. Teorin trycker på vikten av återkoppling av belöning, det ska vara 

direkt kopplat till den handling som avses belönas, om inte i tid, ska sambandet mellan 

beteende och belöning göras klart för individen. Fokusering är på yttre faktorer, vad 

omgivningen signalerar till individen och bortser från individens inre faktorer. Teorin 

förklarar hur ett beteende påverkas genom yttre faktorer, inte hur det uppkommer. För att 

teorin fokuserar på vad som kontrollerar och modifierar beteende behandlas den ofta som en 

motivationsteori även om den egentligen inte per definition klassas som sådan. (Abrahamsson 

& Andersen, 2005). 
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Ytterligare en typ av motivationsteorier inom denna gruppering är balansteorierna. 

Balansteorierna fokuserar på upplevelsen av jämvikt, att våra belöningar i form av lön 

etcetera kontra våra bidrag i form av tid, ansträngning och liknande ska upplevas lika stora. 

Individen vill få en uppfattning kring hur bra dennes prestationer är. Finns inga objektiva mål 

kan en jämförelse ske mellan vilken utdelning den enskildes insatser ger och vad andra 

personer får för utdelning på sina insatser. Inom balans eller jämviktsteorin argumenteras att 

individen drivs av en känsla av jämvikt och motiveras av orättvisa förhållanden för att skapa 

ett mer rättvist förhållande genom att minska insatsen eller öka belöningen. Att reducera till 

denna teori om balans skapar komplexitet beroende av vilka individer en person jämför sig 

med eller hur känslig en individ är för balanser mellan dessa förhållanden. Balansteorin kan 

anses tillföra en ny dimension till behovsteorierna och kan även kompletteras med andra 

motivationsteoretiska bidrag. (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

2.2 Performance Management 

2.2.1 PM systemets struktur och uppbyggnad 

PM begreppet har under 80-talet definierats som ”managements systematic application of 

process aimed at optimizing human performance in an organisation”. Definitionen i sig vittnar 

om ett synsätt där informationen inom ett PM system förutsätts vara enkelriktad. I moderna 

organisationer är det viktigt att se till helheten kring omfattningen och vilka som blir berörda. 

Fokus i ett framgångsrikt PM system måste flyttas till helheten och processer inom systemet. 

PM systemet kan vara en hjälp att skapa ett helhetsperspektiv för organisationen i dess syfte 

att navigera i önskad riktning. Inom organsationer är motivation en central del i en 

återkommande utvecklingsprocess. Motiverade medarbetare borde vara ledningens största 

fokus. (Buchner, 2007). Det gör att PM systemet i sig är direkt kopplad med upplevd 

motivation och presterande inom organisationer. 

Ferreira och Otley (2009) menar att forskning som gjorts inom PM har tenderat att fokusera 

på en eller ett par delar inom PM systemets fulla struktur. Att se hela den teoretiska 

referensramen kring vad ett PM system innefattar är komplext. Att alla delar av PM systemet 

länkar tillsammans på ett funktionellt sätt och att systemet är öppet för förändring är viktigt i 

ett framgångsrikt PM system. Modellen av Ferreira och Otley nedan illustrerar delar som kan 

ingå i den fulla strukturen. (Ferreira & Otley, 2009). Vi kommer att ha denna modell som ett 

ramverk när vi stukturerar upp kapitelet. Många av delarna i figur 3 behandlas i nedanstående 

text. Vissa delar presenteras tillsammans där vi anser att det är tillämpligt och vävs ihop med 

forskningsartiklar inom ämnet. Vi anser att det ger en tydlig visuell bild över hur de olika 

delarna i ett PM system hänger ihop och ger en bra guidning till läsaren. 
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Figur 1, Performance management systems, Ferreira & Otley 2009 ss. 263-282 

2.2.2 PM systemets grund  

Vision och Uppdrag är grunden i PM systemet (Q1 figur 3). Där speglas vad som förväntas av 

organisationen från ledning, ägare och hur förväntningarna förmedlas. Uppdraget avser 

förväntningar hos organisationens ägare kring organisationen och visionen kring var 

organisationen förväntas vara i framtiden. Med andra ord kan det formuleras som mål och 

riktning för organisationen. Förväntningarna kan vara mer eller mindre formellt statuerade, 

förmedlade och uppfattas sannolikt annorlunda i olika delar av organisationen. (Ferreira & 

Otley, 2009). Då förväntningarna anses som grunden i ett PM system är det kanske naturligt 

att kritik riktas mot att många PM system är toppstyrda. Riktningen med PM systemet sätts av 

ledningen och ska sedan ”införlivas” av organisationens anställda även om det är de anställda 

som spelar en central roll i att prestera inom PM systemet. (Buchner, 2007). 
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Nyckelfaktorer (Q2, figur 3) till framgång avser kompetens, möjligheter och attribut som 

organisationen behöver för att nå framgång och sin vision (Ferreira & Otley, 2009). Det kan 

exempelvis vara en nyckelfaktor att organisationen behöver växa till att få X% av den 

asiatiska marknaden för att nå visionen om att bli marknadsledande i världen. 

En miniminivå för ett PM system bör omfatta organisationsstruktur (Q3, figur 3). Där bör 

framgå hur anställda inom organisationen förhåller sig gentemot varandra och vilka 

kontrollsystem som finns. Processer i organisationsstrukturen kan vara både horisontella och 

vertikala. (Ferreira & Otley 2009). Tillexempel kan organisationen arbeta med processägare 

istället för linjechefer som sätter strukturen för hur beslut fattas inom organisationen och styr 

det dagliga flödet. Vidare menar Ferreira och Otley att det även kan vara utvalda systemen 

som styr strukturer och flöden. Strukturen bör stå i relation med övriga delar i PM systemet. 

Tillexempel är många nyckelfaktorer utformade så att de behöver kunna svänga när 

marknaden förändras och strukturen bör vara anpassad för sådana förändringar (Ferreira & 

Otley, 2009). 

2.2.3 Strategier och mål 

Strategi och planer fokuserar på aktiviteter som olika ledare inom organisationen trycker på 

(Q4, figur 3). Övergripande delar i PM systemet ska länkas samman och aktiviteter som sätts 

upp i strategin ska leda till att nå vision och uppdrag. Det är viktigt att en organisation tydligt 

förmedlar ut visionerna via strategier så att alla i organisationen drar åt samma håll (Ferreira 

& Otley, 2009). 

Vidare kan PM systemet innehålla Key performance measures (Q5, figur 3), vilket är viktiga 

resultatåtgärden eller nyckelmätetal. Åtgärdena kan vara finansiella eller icke finansiella. 

Mätetalen kan vara direkt kopplade till hur organisationens framgång ter sig. Det kan även 

röra sig om mätningar ledningen gör i ansats att styra anställdas beteenden. Ur dessa mäts och 

redovisas samt visas hur många mätetalen är till antal vilket påverkar effekten de verkligen 

har i organisationen. För många mätetal tenderar att minska betydelsen av det som mäts 

(Ferreira & Otley, 2009).  

Vilka mål sätter då organisationen? Hur väljer organisationen att mäta? Ferreira & Otley 

menar att hur målen sätts och att anställda involveras kan vara lika viktigt som resultatet som 

levereras. Målen (Q6, figur 3) bör vara möjliga och rimliga att uppnå, för aggressiv 

målsättning behöver inte vara kopplat till bättre prestationer (Ferreira & Otley, 2009). Att 

målen måste upplevas uppnåeliga och vara tydligt definierade stöds inom flera olika teorier 

och forskningssammanhang (Buchner, 2007). För att förankra och motivera bör 

organisationen engagera sina anställda i processen med målsättning. Vissa typer av mål, 

finansiellt mätbara mål såsom EBIT eller omsättning tenderar att bli satta av ledning och 

kommunicerade till anställda då ledningen är mer familjära med strukturen kring sådana mål. 

Vad gäller icke finansiella mål finns inte samma förförståelse som en självklarhet hos ledning. 

För att sätta relevanta icke finansiella mål krävs förståelse för hur organisationen fungerar, en 

detaljkunskap som kräver inblandning i den dagliga verksamheten. Icke finansiella mål är ofta 

lättare för anställda i daglig verksamhet att påverka och relatera till (Lau & Roopnarain, 

2014). Det kan tillexempel vara konstruktörer som arbetar med tekniska lösningar nära kunder 
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som kan utveckla produkter för att nå ett icke finansiellt mål för högre kundnöjdhet. Det blir 

då mer naturligt att förankra och inbjuda till delaktighet kring formulerandet av icke 

finansiella mål (Lau & Roopnarain, 2014). 

Prestationsutvärdering (Q7, figur 3) av målen är en kritisk kontrollaktivitet i PM systemet. 

Målen kan följas upp via subjektiv bedömning, den är mer tidsineffektiv men bra för att fånga 

upp nyanser i PM systemet som eventuellt kan förbättras. Det kan även vara fråga om 

objektiva mål och mätningar som tillexempel ett resultat i kronor eller i antal. Då objektiva 

mål och mätningar är statiska lämpar de sig bäst där situationen kring målet är klart definierad 

från början och går att påverka av de som berörs av målet (Ferreira & Otley, 2009). 

2.2.4 Belöningar 

Belöning (Q8, figur 3) behöver inte vara av finansiell karaktär, det kan även vara fråga om 

beröm, uppskattning från chefer eller liknande. Hur en chef eller ledare uttrycker kritik eller 

beröm kring prestation påverkar den anställdes beteende och hur denna arbetar i förhållande 

till PM systemet (Ferreira & Otley 2009). Belöningar av icke finansiell karaktär kan vara 

befordringar eller titlar, ansvar, utbildningar, flexibel arbetstid och liknande. Belöningar av 

finansiell karaktär kan vara löneförhöjningar eller andra typer av bonus eller 

provisionssystem.(Günrör, 2011). 

Huruvida lön och andra ekonomiska belöningar påverkar en anställds motivation tvistas inom 

teorin. Belöningssystem kan innebära att organisationens faktiska mål ersätts av lätt mätbara 

mål och beteendeet som belönas är det som leder till det som är mätbart vilket kanske inte det 

egentliga målet. (Abrahamsson & Andersen, 2005). Belöning i form av ekonomisk ersättning 

är ett sätt för organisationen att förena den enskilde anställdes mål, mer pengar i lönekuvertet, 

med organisationens mål. Det kan även anses som en fördel vid rekryteringssituationer samt 

att upprätthålla intresse hos sina anställda. (Günrör, 2011). Även Ferreira & Otley menar på 

att det finns risker att en finansiell belöning gör att endast det mätbara och belönande målet 

lyfts fram och andra mål tenderar att bli förbisedda. Finansiella belöningar tycks inte påverka 

kvalitén på prestationen men tycks ha en positiv påverkan på kvantiteten. Det blir fler 

arbetsuppgifter utförda om det finns en finansiell vinning för den anställde. Det är mer 

framgångsrikt applicerbart på enklare arbetsuppgifter och där den anställde har tillräcklig 

kompetens att utföra arbetsuppgifterna. Att utforma finansiella belöningar på gruppnivå har 

ökat inom organisationer. En grupp belönas då efter måluppfyllelse. Ett sådant system ger 

utrymme för ”friåkare” som inte presterar i nivå med den övriga gruppen samt en viss 

rättviseproblematik och potentiell alienation av enskilda individer. Det positiva med 

gruppbelöningar är att de kan bygga en sorts ”ägarskapskultur” och påverka gruppen positivt. 

Det är ofta lättare att utvärdera och mäta en grupps prestation i motsats till en individs. 

(Ferreira & Otley, 2009). 
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2.2.5 Kommunikation och informationsflöden 

Informationsflöden och system (Q9, figur 3) måste fungera för att få effekt av PM systemet. 

Flöden kan vara av återkopplingskaraktär som syftar till att rätta tidigare ageranden eller 

flöden som syftar till att lära från organisationens erfarenheter för framtida handling. System 

ger finansiell och icke finansiell information. Informationsflöden visades tidigare ofta genom 

budget siffor kontra utfall men tenderar att gå mot en mer bredare PM syn, balanserade 

styrkort eller trafikljusrapporter. (Ferreira & Otley, 2009). 

För att motivera anställda att arbeta bra utan att bli påminda eller övervakade bör 

återkopplingsdelen av PM systemet planeras. En direkt och tydlig återkoppling kring resultat i 

förhållande till mål uppmuntrar till eget ansvar och kontroll hos den anställda. Detta sträcker 

sig bortom det traditionella formella återkopplandet vid året slut. (Buchner, 2007).  

2.2.6 HRM 

Styrningsteorier har traditionellt haft fokus kring budgetarbete, målstyrning och översättning 

av strategier till handlingsplaner. På senare tid har uppmärksamhet riktats mot HRM. HRM 

handlar om att leda och styra de mänskliga resurserna och är mest utmärkande inom 

projektstyrda organisationen men också som en del i strategi (Q4, figur 3) och styrning inom 

andra typer av organisationer. (Ferreira & Otley, 2009). Organisationens övergripande strategi 

omfattar många gånger en strategi för HRM. Den strategin skapar en HR praxis inom 

organisationen, tillexempel genom policys och olika hjälpmedel för chefer och ledare som 

verkar på uppdrag av organisationen. Resultaten av en välarbetad HRM del i PM systemet 

leder till bättre prestationer av de anställda och då även bättre finansiella prestationer av 

organisationen. (Jakzic & Jakzic, 2013). Det är därför viktigt för organisationer att ta med 

helheten i sina strategier, HRM strategin bör vägas in och utarbetas så den överensstämmer 

med organisationens riktning i övrigt. Tillexempel menar Ferreira och Otley att organisationer 

inom HRM delen av PM systemet bör tänka på att de icke finansiella mätetalen passar bättre 

in för att sätta mål och följa upp kring HRM aspekter av organisationen. (Ferreira & Otley, 

2009). Att tillexempel ha ett icke finansiellt mätetal som en viss procent nöjda medarbetare är 

ett HRM mål inom PM strukturen. 

Delar i HRM kan vara att skapa arbetsförhållanden där medarbetare känner sig motiverade av 

att bidra till en organisations mål. Hur och på vilket sätt återkoppling ges till medarbetare 

samt hur en organisation arbetar med kompetensutvecklig är en del i de mjuka värden som 

uppmärksammas inom HRM som en del i företagets strategi. Här menar Bredin och 

Söderlund att det pågår ett attitydsskifte kring människors ersättningsbarhet mot ett 

resursbaserat fokus som lägger mer vikt på kultur, kunskap och lärande (Bredin & Söderlund, 

2012). Det är även viktigt att beakta ledarskapet i sig och hur chefer inom en organisation 

agerar för att motivera sina medarbetare (Jakzic & Jakzic, 2013). 
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Organisationer bör stäva efter att skapa en gemensam värdegrund för att etablera en 

organisationskultur där anställdas prestation och arbetsglädje vävs in. En stark 

organisationskultur (Culture, Figur 3) skapar en hög känsla av tillhörighet vilket i sin tur kan 

bidra till större vilja att prestera för gruppen och organisationen. Rekryteringar kan med fördel 

göras med individer som passar in i den upparbetade kulturen (Ferreira & Otley, 2009). 

Inom HRM området finns flera faktorer som, rätt uppsatta, kan ha positiv påverkan på den 

anställdes motivation. Utbildningar, hälsofrämjande åtgärder och andra sociala åtgärder är 

möjligheter för en organisation att skapa motivation hos sina medarbetare. (Jakzic & Jakzic, 

2013). Vi har därför lyft ut denna del som en separat punkt i teoriavsnittet. 

  



16 

 

3 Metod 

Syftet med metodavsnittet är att redogöra för hur arbetets gång fortlöpt samt motivera olika 

val som gjorts under arbetets gång. Avsnittet syftar till att tydligt redogöra kring hur 

informationen har använts och hur den har hittats. Under insamlingen av information har 

tolkning skett av informationen som hittats och använts både på ett medvetet och på ett 

omedvetet plan. Vi vill visa och motivera valen vi gjort för att möjliggöra för läsaren att följa 

arbetet av uppsatsen. 

 

3.1 Val av metod 

Vi söker kunskap kring motivation och hur individen uppfattar motivation kopplat till 

respektive organisations PM system. Avsikten är även att kartlägga PM systemen och tanken 

bakom dess utformning. Vi har med anledning tidsaspekten och vår resurstillgång valt att göra 

en fallstudie av två organisationer för att sedan kunna generalisera utifrån våra 

frågeställningar. En fallstudie tillåter oss att fokusera på en eller ett fåtal olika organisationer. 

En komparativ fallstudie innebär att mer eller mindre identiska metoder används för att 

studera två olika och kontrasterande fall (Bryman & Bell, 2013). För att kunna söka kunskap 

som kan hjälpa oss att besvara våra frågetställningar har ett antal respondenter valts ut från 

vardera organisation vilka fått svara på frågor kring valt ämne. Då motivation är individuellt 

och svaren kan utvecklas olika för varje enskild respondent bör intervjufrågorna som ställs 

vara relativt breda där respondenten själv ges möjlighet till att beskriva och förklara beroende 

av hur denne uppfattar frågan. Vi har därför, utifrån vår fallstudie, valt att genomföra 

djupgående intervjuer med anställda chefer och tjänstemän/kollektivanställda som omfattas av 

den fulla PM stukturen inom båda olika organisationerna. Intervjuer som generar kvalitativ 

data ger ett stort utrymme för flexibilitet där undersökningens fokus kan anpassas efter viktiga 

frågor som eventuellt uppstår under intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). I kvalitativa 

interjuver ska svaren vara fylliga och detaljerade i motsatt till kvantitativa intervjufrågor som 

ska frambringa svar som sedan kodas och bearbetas (Bryman & Bell, 2013). Utifrån valda 

metod kommer vi kunna få djupgående och beskrivande svar på våra frågor som vi sedan kan 

analysera och göra jämförbara mellan organisationerna. Vi vill undersöka hur motivation 

skapas och påverkas av ett PM system samt hur olika typer av organisationer anpassar sitt PM 

system utifrån den bransch som organisationen verkar i. För att kunna göra en sådan studie 

har en fallstudie varit en möjlighet för oss att djupgående undersöka helt två olika 

organisationer avseende motivation och PM system. Utifrån likheter och skillnader som 

framkommer under analysen kommer vi därmed generalisera slutsatserna utifrån vår 

fallstudie. 

3.1.1 Avgränsning  

Organisationer verkar inom olika branscher och har olika typer av kunder, varor/tjänster och 

PM system. För att undersöka ungefär lika stora områden inom valda organisationer och, 

baserat på vår förkunskap, till omfattningen liknande PM system har vi valt ut ett segment ur 

den produktproducerande organisationen att inrikta studien på. Segmentet har ungefär lika 

många anställda som den del av den tjänsteproducerande organisationen som berörs av ett 

sådant PM system som vi avser studera. Vi har valt att enbart fokusera på PM systemet och 

hur övergripande mål kan få den anställde att känna sig motiverad på arbetsplatsen.  
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3.1.2 Val av organisationer för fallstudie 

Det diskuteras även om det ens är möjligt för enskilda personer att motivera andra att prestera 

bättre (Forslund, 2013). Med vetskap om svårigheterna i att sätta upp PM system samt 

komplexiteten i att motivera väcktes vårt intresse för nämnda frågor. Utgångspunkten till 

uppsatsen var vår kännedom om etablerade PM system inom två organisationer där vi för 

närvarande är anställda. Utan närmre studie visade sig vissa likheter i PM systemet, bland 

annat ett kopplat pay-for-performance system. PM-systemen som finns inom organisationerna 

berör en grupp av tjänstemän/kollektivanställda inom vardera organisation. Vår profession 

berörs dock inte av PM-systemen vilket innebär att full insyn i hur PM-systemen fungerar och 

hur systemen kan tänkas motivera anställda inom organisationen inte fanns vid valet av 

organisationer. Valda organisationer fungerar inom olika branscher och med olika typer av 

kunder och produkter/tjänster. Den ena organisationen finns inom tillverkandeindustrin och 

hör till maskinleverantörsbranschen, i uppsatsen även benämnd som den produktproducerande 

organisationen och den andra organsationen som tjänsteproducerande, denne verkar inom 

vård och omsorgs branschen. Det föreligger således skillnader mellan organisationerna kring 

vilken typ av vara eller tjänst som ska levereras. Organisationerna är även till storleken olika. 

Produktproducerande organisationen omsätter dryga miljarden och har ca 350 stycken fast 

anställda och den tjänsteproducerande organisationen har en omsättning på cirka 300 miljoner 

kr och ca 1 100 stycken anställda. Båda organisationerna finns representerade över hela landet 

och har kontor på studieorten Örebro. Intresse väcktes därmed kring om det i grunden ändock 

finns likheter mellan PM-systemen då motivation upplevs på ett individuellt plan. Rimligtvis 

bör även skillnader i upplägg och fokus kring vilka mål organisationerna har med tanke på att 

de opererar i två helt olika branscher. Med belysning på att olika individer motiveras på olika 

sätt och att olika typer av arbeten och kunder rimligtvis ger olika baser för motivering väcktes 

vårt intresse för hur nämnda två olika organisationer tänker kring sitt PM system. Med 

anledning av att vi i ett tidigt skede även kunde få access till tjänstemän/kollektivanställda för 

intervjuer valde vi att fokusera på ovan nämnda organisationer och utifrån interjuver av 

tjänstemän/kollektivanställda med grund i vår teoretiska referensram besvara våra 

frågeställningar.  

3.1.3 Val av respondenter 

Fyra stycken tjänstemän inom den ena organisationen och fyra stycken kollektivanställda 

inom den andra organisationen har valts ut. Utöver det har en chef på ledningsgruppsnivå 

inom samma segment som utvalda personer enligt tidigare stycke samt en chef på 

mellanchefsnivå inom båda organisationerna valts ut (se figur 1 & 2 för visuell beskrivning). 

Inom den tjänsteproducerande organisationen ingår även verksamhetsledaren i 

ledningsgruppen. Alla intervjuer har skett på organisationernas kontor i Örebro. Kontoren i 

övriga delar av Sverige har valts bort då fysiska intervjuer av den enskilde på plats har varit 

utgångspunkten varav vi valt att förlägga samtliga intervjuer på samma ort. Inom den 

produktproducerande organisationen utgör också denna ort plats för huvudkontoret och 

därigenom finns fler respondenter att tillgå. Därmed har vi inte heller haft möjlighet att 

intervjua alla tjänstemän/kollektivanställda samt chefer på organisationen varav ett icke-

sannolikhetsurval har gjorts (Bryman & Bell, 2013). Vi har valt att begränsa urvalet till 

tjänstmännen/kollektivanställda som berörs av PM systemet samt deras närmaste chef och en 
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chef på ledningsgruppsnivå. Ytterligare urvalskriterium har varit att intervjua några 

tjänstemän/kollektivanställda som arbetat ett antal år inom organisationen och några som 

arbetat en kortare tid i organisationen Anledningen till att ett sådant urval gjordes var för att 

eventuellt kunna urskilja om belöningssystemet kopplat till motivation skiljde sig åt beroende 

på om den anställde arbetat ett antal år eller var nyanställd. Urvalet har således varit ett 

målstyrt urval där strategiskt utvalda personer valts ut som är relevanta för frågeställningarna 

som formulerats enligt Bryman & Bells definition (Bryman & Bell, 2013).  Chefer på 

ledningsgruppsnivå har valts ut för att ge förståelse kring PM systemets uppbyggnad och dess 

syfte. Anställda tjänstemän/kollektivanställda som är berörda av beslutat PM system har även 

intervjuats för att få en förståelse för hur PM systemet påverkat och eventuellt motiverat den 

anställde tjänstemannen/kollektivanställde. Vi har valt att intervjua chefer och 

verksamhetsledare först. Detta för att få en bild av PM systemen som vi sedan kan återkoppla 

till i våra fortsatta intervjuer och ge oss bättre möjligheter att fånga upp och styra 

intervjusvaren inom PM och motivation. 

 

Organisation Roll Respondent benämning 

Tillverkande industri Produktionschef P1 

Tillverkande industri Produktionsledare P2 

Tillverkande industri Produktionsmontör P3 

Tillverkande industri Produktionsmontör P4 

Tillverkande industri Produktionsmontör P5 

Tillverkande industri Produktionsmontör P6 

Tjänsteproducerande VD T1 

Tjänsteproducerande Verksamhetsledare T2 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T3 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T4 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T5 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T6 

 

Tabell 3, Benämning av respondenterna 
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Den tjänsteproducerande organisationen har en organisationskarta enligt nedan, Figur 1. I 

samband med urvalet av respondenter tillfrågades VD kring vilka tjänstemän som kunde 

tänkas vara lämpliga att intervjuas. Utifrån vad som nämnts ovan så valdes fyra stycken 

tjänstemän ut varav två stycken arbetat ett längre tag inom organisationen och två stycken 

som är relativt nyanställda. Det har inte under intervjuerna uppkommit några frågor eller 

funderingar kring om någon av tjänstemännen som valts ut skulle bytas ut mot någon annan. 

Alla respondenter har även kunnat ställa upp på inbokat datum och tid varav vi inte heller 

utifrån aspekten att en respondent fått förhinder varit tvungna att ändra vår planering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2, Organisationsschema över den tjänsteproducerande organisationen 
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Organisationen inom tillverkandeindustrin ser ut enligt nedan, Figur 2, avseende det valda 

segmentet. Initialt tänkte vi intervjua produktionschef, produktionsledare och en person från 

respektive montörsgrupp. Då vi intervjuade i den turordning vi nämnt ovan väcktes vårt 

intresse för arbetsgruppen som ansvarar för besiktning och kvalitetskontroll. PM systemet 

innehåller ett mål kring antal färdiga maskiner. I processen att skapa färdiga maskiner ska alla 

maskiner passera besiktningen, hur påverkar då målstyrningen de som arbetar inom 

besiktningsgruppen? Med anledning av detta valde vi att intervju respondenter i 

produktionsmontörsgrupp 1, 2 och 3, besiktning samt produktionschef och produktionsledare. 

 

Figur 3, Organisationsschema över den produktproducerande organisationen 
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3.1.4 Uppbyggnad av intervjuerna 

Två olika uppbyggnader av intervjufrågorna har uppställts beroende på respondentens 

position inom organisationen. Från chefer och ledare ligger betoning på att få information 

kring PM systemet och dess uppbyggnad. Fokus i intervjumallen har därför legat inom 

nämnda område och hur PM systemet kommit till samt varför det ser ut som det gör idag. För 

kollektivanställda/tjänstemän valde vi att dela upp intervjuen i tre delar. En inledande del med 

bakgrundsfrågor. Delen syftar till att få respondenten att känna sig trygg med situationen, att 

svara på frågor som denne garanterat kan svaret på och på så vis skapa en tillförlitlig atmosfär 

och stämning inför resterande delen av intervjun. Inledande delen av intervjufrågorna var 

likadana även i intervju med chefer och ledare. Därefter följde frågor kring PM systemet och 

hur respondenten upplever PM systemet. Intervjun avslutades med ett avsnitt kring upplevd 

motivation. Vi arbetade fram frågeformuläret med bakgrund mot en teoretisk referensram, 

empiri och analyspresentation. Vidare har vi gjort ansats till att ställa frågor som lämnar 

utrymme för tolkning hos respondenten för att intervjuerna ska kunna ta olika riktningar 

beroende på respondentens situation. Således har inte alla frågor ställts under alla intervjuer 

då vissa respondenter har vävt in svaren på flera frågor i ett. Generellt kan även sägas att det 

är bra att få respondenten att tala snarare än att intervjuaren pratar själv samt att följa upp 

intressanta spår under intervjuen (Alvehus, 2013). Utifrån svaren som getts på frågorna har 

således intervjuerna tagit olika riktningar där vi som ställt frågorna varit tvungna att vara 

uppmärksamma på vilka svar som ges för att kunna föra intervjuen vidare. Enligt Alvehus 

(2013) ska intervjuaren vara uppmärksam på att ställda frågor och även tystnad kan påverka 

intervjuens inriktning och även att respondenten kan påverkas av den specifika intervjuarens 

närvaro.  

Vår valda intervjuform kan likställas med en semi-strukturerad intervju. Bryman & Bell, 

(2013) förklarar att en semi-strukturerad intervju genomsyras av ett tydligt fokus där specifika 

frågeställningar kommer ställas och intervjuaren kan även ställa följdfrågor utifrån 

respondentens svar. Vi anser att det är av vikt att intervjuen kan formas efter svaren som ges, 

inte minst då vi har två olika organisationer att utgå ifrån och att upplevd motivation är 

individuell. 

Innan intervjuen ägde rum kommer förberedes möjligheten till inspelning samt en kontroll 

kring att inga andra yttre faktorer såsom hög ljudnivå utanför intervjurummet skulle komma 

att störa inspelningen. Intervjuen spelas in med hjälp av en Ipad eller Iphone via en inköpt 

applikation. Fördelen med att spela in intervjuen är att det finns möjlighet att lyssna på 

intervjuen i efterhand och därmed kunna tolka olika röstlägen samt betoningar på olika delar i 

svaren som ges. Atmosfären i intervjusamtalet upplevde vi som trevligare i och med att ingen 

skrev under intervjun, situationen upplevdes mer som ett samtal. Vi informerade 

respondenterna vid bokande av intervjuerna att intervjuerna skulle komma att spelas in. 

Anledningar kring att göra detta redogjordes enligt ovan samt att inspelat och nedskrivet 

material i sin helhet eller namngivna citat eller åsikter aldrig skulle delges någon inom 

organisationerna eller i uppsatsen. Därav har vi inte upplevt att inspelningen har skapat oro 

hos våra respondenter. Motivation och tangerade delar inom PM system såsom ledarskap, 

återkoppling och liknande kan vara känsligt att delge och det är därför vi valt att hantera 

respondenterna anonymt. Ytterligare information som delgavs respondenterna vid bokning av 
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intervjuerna var att intervjuen givetvis var frivillig samt att tillfrågade VD/chef på 

ledningsgruppsnivå gav ett godkännande till skrivande av uppsatsen. Det finns även negativa 

aspekter gällande att låta respondenten vara anonym såsom att respondenten kan tänkas 

överdriva eventuell kritik vid svar på frågorna. Då vi valt en grupp av tjänstemän i båda 

organisationerna som tillhör samma grupp inom organisationen samt att intervjuerna 

genomförts på befintliga kontor har vi dock valt att erbjuda anonymitet. Både vi själva och 

respondent kan dock inte bortse från det faktum att övriga tjänstemän/kollektivanställda både 

uppmärksammat att intervju genomförts på olika rum på kontoret samt att det går genom att 

dra egna slutsatser att förstå vilka som varit delaktiga i intervjuerna. 

 

I samband med att intervjuen skulle genomföras fick respondenten välja vart intervjuen skulle 

genomföras. Vi informerade om att bokat konferensrum på arbetsplatsen fanns att tillgå men 

att respektive kontor/arbetsplats gick lika bra, huvudsaken var att respondenten fick sitta på en 

plats där denne kände sig bekväm. En del valde att sitta på sitt egna kontor medan andra valde 

att intervjuen skulle genomföras i ett konferensrum. Val av plats för att genomföra intervjuen 

har inte analyserats mer än att det troligtvis går att urskilja ett mönster där vissa personer 

känner sig mer trygga på sitt eget kontor i sin egen kontorsstol medan andra väljer en mer 

neutral plats för genomförandet av intervjuen. Det ska även nämnas att på båda 

organisationerna är det kutym att mobiltelefonen sätts på ljudlös, kontorstelefonen kopplas 

bort samt att mail-korgen stängs ned under möten. Att respondenten skulle bli distraherad av 

mobiltelefon, telefon eller av mailen såg vi därför aldrig som en eventuell störningsfaktor om 

respondenten valde att bli intervjuad på dennes kontor. 

 

Den person som inte arbetar på aktuell organisation intog en ledande position under 

intervjuen. Den person som arbetar inom respondentens organisation fanns med under 

intervjuen för att stödanteckna men även för att kunna delge och förklara närmare kring 

frågan utifrån organisationens perspektiv vilket intervjuaren eventuellt inte har kunskap och 

insikt kring. Att ha två intervjuare gör det också lättare att nyttja flexibiliteten i vald 

intervjuform och fånga upp svar för att kunna gå vidare i en viss riktning i intervjuen. 

Stödanteckningarna blir sedan ett viktigt kompletterande underlag i processen med att 

renskriva intervjuerna och för att eventuellt ta upp diskussioner till följande intervjuer. Vi 

anser att, varsamt hanterat, kan detta tillvägagångssätt vara en styrka.  
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3.2 Empiri och tolkning 
Till empiriavsnittet är det nödvändigt för att besvara vår frågeställning att presentera båda 

organisationernas PM system (figur 4 och 5). Presentation sker genom en förenklad version 

av Ferreira och Otleys modell som behandlas i Teoriavsnittet 3.2.1, se figur 3. Den visuella 

bilden syftar till att ge läsaren en överblick. Då vi även är intresserade av hur de två 

organisationerna resonerat vid uppsättningen av sitt PM system och hur det uppfattas av 

tjänstemän/kollektivanställda kompletteras modellen med förklarande text baserad på 

intervjudata från både chefer och tjänstemän/kollektivanställda. Motivation utgör del 2 i 

Empiriavsnittet. Teoriavsnittet har gett oss en teoretisk referensram och utifrån referensramen 

valde vi ut vissa huvudrubriker att kategorisera information från intervjuerna med 

respondenterna på tjänstemans respektive kollektivanställdas nivå. Inom varje huvudrubrik 

har ett antal citat valts ut från båda organisationerna. Utifrån den teoretiska referensramen har 

vi sedan analyserat och konkritiserat på vilket sätt som tjänstemännen/kollektivanställda 

uttrycker sina åsikter och tankar kring motivation och vad som driver dem i sitt arbete.  

3.3 Metodreflektion 
Även om avsikten varit att avgränsa till, ett för uppsaten, hanterbart område så spänner PM 

systemen över hela organisationen. Att välja ett segment, några individer och chefer gör att vi 

får en generalisering inom resultatet. Hade vi haft obegränsat med resurser och access hade vi 

med fördel intervjuat fler personer på ledningsgruppsnivå, HR, etc. Motivation som ämne är 

individuellt och det hade varit önskvärt att intervjua så många respondenter som möjligt för 

att se mönster inom flera individuella uppfattningar. 

Eventuella brister i sanningshalt och äkthet i svaren som getts under intervjuerna som 

möjligen kan misstänkas med tanke på att respondenterna och vi arbetar inom samma 

organisationer har vi försökt att så långt det är möjligt att förekomma. Det går dock inte att 

komma ifrån att det finns en liten risk att respondenterna anpassat svaren utifrån det faktum 

att vi även har respondenterna som arbetskollegor.  

Då våra frågor utgick från hur nuvarande situation ser ut på respektive organisation kunde vi 

säkerställa att informationen var aktuell. Informationen som delgivits under intervjuerna är 

aktuell då svaren som ges från respondenten gäller kring hur denne upplever arbetssituationen 

och vad som motiverar denne vid tiden för intervjuen. Olika faktorer såsom hur respondenten 

mår vid intervjuen, vad som skett timmarna innan intervjuen, det faktum att många snart går 

på julledighet och eventuellt känner sig lite slitna, kan alla vara faktorer som påverkar svaren 

på intervjufrågorna. Det vi dock kan säkerställa är just att informationen som gavs vid 

intervjuerna var vid tillfället aktuell. 
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4. Empiri 

Avsnittet kommer att struktureras efter våra forskningsfrågor. I den första delen av avsnittet 

presenteras organisationernas PM system baserat på intervjuer med utvalda chefer inom 

organisationerna. PM systemet har även kompletterats med information från intervjuer med 

tjänstemän och kollektivanställda. Nästa del syftar till upplevd motivation och presenteras 

inom kategorierna inre och yttre förklaringar till motivation i enlighet med kapitlet ”teoretisk 

referensram”. Presentation sker genom citat och insamlad data vid intervjuer med tjänstemän 

och kollektivanställda inom valda organisationer. 

 

4.1 Organisationernas PM system 

Nedan presenteras de olika organisationernas PM system var för sig. Data som ligger till 

grund för presentation av PM systemet är intervjuer med chefer på ledningsgruppsnivå och 

chefer på mellanchefsnivå. I avsnittet har det även kompletterats med citat eller 

sammanfattningar kring vissa specifika delar som tagits upp i intervjuerna med tjänstemän 

och kollektivanställda. Presentationen sker utifrån en figur baserad på Ferreira & Otleys 

modell i teoridelen, (Ferreira & Otley, 2009), samt en del med förklarande texter till de 

ingående delarna i PM systemen. Valda delar ur Ferreira och Otleys modeller har vi benämnt 

på samma sätt som i figur 3, dock kan delar av den förklarande texten vara grupperad då det 

föll sig naturligt utifrån insamlad data. Vissa delar i Ferreira och Otleys modell har vi valt att 

inte ta med i vår figur 4 och 5 då det inte framkom tillräcklig information kring vissa delar av 

Ferreira och Otleys modell. Ambitionen har dock varit att figur 4 och 5 i största mån ska vara 

lika varandra. För att underlätta för läsaren med anledning av att vi har ett antal olika 

respondenter benämns de olika respondenterna efter en kod så det ska vara möjligt att hänföra 

informationen till en specifik organisation och roll. Gällande personer inom organisationen 

som verkar i tillverkandeindustrin benämns respondenterna med bokstaven ”P” och för den 

tjänsteproducerande organisationen benämns respondenterna med bokstaven ”T”. Modellen 

nedan illustrerar roll och organisation: 

Organisation Roll Respondent benämning 

Tillverkande industri Produktionschef P1 

Tillverkande industri Produktionsledare P2 

Tillverkande industri Produktionsmontör P3 

Tillverkande industri Produktionsmontör P4 

Tillverkande industri Produktionsmontör P5 

Tillverkande industri Produktionsmontör P6 

Tjänsteproducerande VD T1 

Tjänsteproducerande Verksamhetsledare T2 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T3 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T4 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T5 

Tjänsteproducerande Kundansvarig T6 

 

Tabell 4, Benämning av respondenterna 
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4.1.1 Modell över PM systemet för organisation inom tillverkandeindustri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4, PM system avseende tillverkandeindustrin 
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4.1.2 Beskrivningar av ingående delar i PM struktur 

Q1 i figur 4 ovan avser visionen på organisationsnivå. Visionen är satt av ledningsgruppen 

tillsammans med region- och servicechefer (en region- och en servicechef för respektive av de 

4 geografiska områdena). Organisationen ingår i ett konsortium som även äger andra fabrikat 

inom branschen, dessa behandlas som konkurrenter till vår studerade organisation på den 

svenska marknaden. Det finns en vision på ägarnivå (inom konsortiet) som också innebär att 

organisationen ska bli nr 1 inom sin marknad. Från vår respondent på ledningsnivå förstår vi 

att detta ligger till grund för att ha samma vision även inom Sverige. För att nå visionen har 

några uppdrag/bolagsmålsättningar tagits fram. Även dessa på ledningsgruppsnivå. Samtliga 

uppdrag/bolagsmålsättningar är av mätbar karaktär. Vår respondent på ledningsgruppsnivå 

kan inte riktigt redogöra för måluppfyllnadsgraden eller exakt vad organisationen menar när 

målet att bli nr 1 i Sverige uppställts utan menar på att det tolkas lite olika inom olika segment 

i organisationen. Tanken bakom uppdragen eller bolagsmålen (Q1) är till viss del drivna av 

tidigare årsresultat i kombination med tillväxt tanken: ”Vinsten har byggt på tidigare års 

resultat och som ökat hela tiden. Volymväxt utan ökade driftkostnader borde kunna driva en 

högre EBIT % ”, enligt Produktionschef (P1). För HR målet medarbetaresamtal, menar 

respondent P1 att det syftar till att gynna organisationen och medarbetaren. Vår respondent på 

mellanchefsnivå (P2) nämner inte nämnda mål eller visioner då vi frågar om företagets vision 

och målsättning utan kommer direkt in på målen för sitt ansvarssegment. Respondent (P3-6) 

har ingen uppfattning om målen, alternativt en avvikande från respondent P1. Tillexempel 

menar respondent P4 att det är att ”fortsätta leverera bra truckar”. 

Nyckelfaktorer (Q2) uppfattar vår respondent som konjunkturläget. Tillväxtrelaterade mål och 

visioner bygger på att marknaden hålls uppe. Det är inget som enligt respondenten diskuterats 

vid uppsättning av övriga delar i organisationens PM struktur. Vi tolkar teoriavsnittet såsom 

att en nyckelfaktor egentligen ska vara inom företaget men respondenterna hade inga sådana 

att ta upp. 

Organisationsstrukturen (Q3) bygger på en ledningsgrupp där respektive segmentsansvarig 

ingår. Resultatansvaret ligger dock på regionchefer för de fyra olika regionerna som i sin tur 

har en organisations hierarki för sin region. Produktionssegmentet, som är det segment som 

omfattas av denna uppsats, leds av P1 som ingår i ledningsgruppen. Vidare finns tre stycken 

ansvariga för delarna; Inköp, Produktion och Teknik som har funktions- och personalansvar. 

Vår respondent på mellanchefsnivå är produktionsledare (P2) som då är funktions- och 

personalansvarig inom produktionsdelen i produktionssegmentet. Vår respondent på 

ledningsgruppsnivå menar att det finns brister i nuvarande organisationsstruktur då segmenten 

till viss del överlappar varandra och det är svårt för en segmentsansvarig att helt driva igenom 

en förändring såsom en processförbättring utan samverkan från en annan avdelning. Vidare 

menar samma respondent att en del avdelningar inte verkar förändringsbenägna på samma sätt 

som andra och vilket medför en svaghet för hela organisationen. En del som vår respondent 

på ledningsgruppsnivå tar upp som förbättringspotential är att organisationen bör satsa på att 

utveckla rutiner och processer i stället för att anställa fler personer. Respondent P2 menar att 

en del i sin organisationsstruktur är att ha en viss del fast anställd personal och sedan 

komplettera vid behov med inhyrd personal. Paradoxalt är just det något som tas upp av våra 

respondenter på kollektivanställda sidan. Att inte veta om det ”är tillräckligt med folk” eller 
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att ”bra inhyrda aldrig blir anställda trots att de är väldigt duktiga”, kommer upp som en 

otrygghet under våra intervjuer med respondent P3-P5. 

Strategier och plan (Q4) framgår inte från våra intervjuer med respondent P1 och P2. Vår 

respondent på ledningsgruppsnivå (P1) belyser vikten av att ha strategier och planer och 

delger att ledningsgruppen beslutat att ha ett antal sådana möten under år 2014. Dock har 

mötesformen inte etablerats då uppbokade tider tagits över av andra akuta ärenden. Det är 

enligt respondent P1 svårt att få ihop scheman för medlemmar i ledningsgruppen varför en del 

inplanerade möten med gruppen passar på att användas till andra syften. Respondent P1 

menar att det egentliga syftet med strategimöten är att se på helheten av vision, mål och 

framtid samt eventuellt göra förändringar.  

Nyckelmätetal (Q5) är av kvantifierbar karaktär och redovisas via en ”Trafikljusrapport”. I 

rapporten blir uppnådda mål gröna och sådana som är inom en viss procent från målet gula 

och där organisationen har långt kvar till målet – röda. Respondent P1 menar att flesta av 

målen kom till innan dennes anställning inom organisationen och att ekonomichefen till stor 

del satt målen. 

Mål för produktionssegmentet (Q6) har dels satts via trafikljusrapporten, dels via en workshop 

med olika gruppansvariga inom inköp, produktion och teknik och dels via ”arv”, det vill säga 

att målen fanns innan respondent P1 tillträdde. På frågan om vilka som fanns innan svarar 

respondent P1 att det innefattar alla mål som visas i trafikljusrapporten men P1 menar att det 

finns ytterligare mål inom grupperna inköp och teknik än de som visas i trafikljusrapporten. 

För produktionsgruppen finns enligt respondent P1 målet leveranssäkerhet och antal färdiga 

maskiner. Respondent P2 har för sin grupp inga ytterligare mål. Respondenten P2 svarar först 

att dennes grupp styrs mot antalsmålet, vilket vederbörande brutit ned till delmål över kortare 

tid, tillexempel veckomål. Efter ett antal frågor kring målsättning tar respondent P2 upp målet 

kring leveranssäkerhet. Respondent P1 anser att målen är rimligt satta och att två utav dem 

kommer nås på årsbasis. När frågan ställs till respondent P3-6 är svaren differentierade. 

Endast en respondent svarar att det finns ett antalsmål utan att vi ställt följdfrågor. 

Respondenterna i grupperna som producerar maskiner som tar längre tid menar att 

organisationens mål är att leverera en kundanpassning, att se kundens behov och att leverera 

efter det. 

Uppföljning och återkoppling (Q7) görs genom att visa Trafikljusrapporten på 

avdelningsmöten. Respondent P1 berättar att avdelningsmöten är förlagda till vecka 2 i varje 

månad så att trafikljusrapporten hinner färdigställas av ekonomiavdelningen. Fokus i 

redovisningen ligger på produktionssegmentets mål och respondent P1 menar att denne 

upplever fokus på målet med kopplad belöning från gruppen. Vid dessa möten förs en allmän 

diskussion på gruppnivå kring utfallet och vad som eventuellt kan bli bättre eller som redan 

var bra. Respondent P1 upplever målen som uppnåbara men problematiserar kring några av 

målen som innefattar faktorer som till viss del ligger utanför respondentens kontroll. 

Respondent P2 talar även om dagligstyrningsmöten som en del av uppföljningen. Det innebär 

enligt respondenten möten i de olika produktionsgrupperna där reflektion kring gårdagens och 

i övrigt för månaden ackumulerade måluppfyllnadsgrad återkopplas till respektive grupp. 
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Både respondent P1 och P2 upplever att det är lättare att få medarbetare att arbeta övertid 

sedan bonusdelen kom till och att det inte krävs beordrad produktionsövertid i samma 

utsträckning: ” Folk har förstått att om man inte hjälper till själv så blir alla beordrade 

övertid” (P1).  

Belöningar (Q8) finns i form av ett pay-for-performance system. Ett visst antal färdiga 

maskiner ger en extra löneutbetalning i form av en bonustrappa upp till en maxnivå. I övrigt 

berättar respondent P1 att hela gruppen belönas med smörgåstårta om månadens delmål 

uppnåtts för pay-for-performance systemet, i annat fall bjuds endast på en smörgås, 

Respondent P1 upplever att det diskuteras i gruppen kring varför målet inte nåtts månader 

som smörgåstårtan uteblir. 

Kommunikation och system (Q9) tas upp av både respondenterna P1 och P2. Respondent P2 

talar om materialplaneringssystemet (MPS), Monitor, och att det utgör i mångt och mycket 

basen för att urskilja nästkommande veckas tänkta maskiner att producera. Respondent P1 

talar om nackdelarna med att medarbetarna som är tysta i grupp inte kommer till tals och har 

en egen strategi att gå runt och föra en dialog/återkoppling med dessa enskilt för att fånga upp 

information. Respondent P4 talar också om MPS systemet och uttrycker frustration för att alla 

funktioner i systemet inte utnyttja. Funktioner denne menar skulle kunna innebära 

processförbättring. Respondent P4 saknar kommunikation/information från ledning kring 

visioner och planer. ”Vart ska företaget vara om 5 år”? 

Förändringar i PM strukturen (Q10) går enligt respondent P1 till så att diskussion tas upp 

under ledningsgruppsmöten. Exempel på förändringar är en justering i sättet att mäta antal 

färdiga maskiner där respondent P1 initierat en förändring i att inte ta med övriga fabrikat i 

mätningen då övriga fabrikat inte går genom organisationens produktionslina. Respondent P1 

menar att det medförde uppföljningsproblematik då ett lågt verkligt producerat antal kunde 

vägas upp av övriga fabrikat och därmed inte rikta fokus till produktionsgruppens verkliga 

resultat. 

På frågan kring förbättringar i PM systemet svarar respondent P1 att tranparensen från 

ledningsgruppen måste öka. ”Jag tror att vi behöver extern hjälp. Börja uppifrån att sätta 

nyckeltal och visioner ett helt nytt sätt att tänka. Vi ska vara entreprenörer men vi är inte 

förändringsbenägna i alla segment”. Respondent P1 menar att då vissa delar inte delges kan 

detta leda till att organisationen inte vet åt vilket håll den ska dra. Respondenten P1 tar upp 

exempel om att organisationen måste få känna till om lönsamheten är dålig för att veta att 

investeringar måste hållas sparsamt och att ledningen på så sätt kan skapa förståelse hos alla 

medarbetare. 
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4.1.3 Modell över PM systemet för tjänsteproducerande organisationen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, PM system avseende tjänsteproducerande organisationen 
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4.1.4 Beskrivningar av ingående delar i PM struktur 

Q1 i figur 5 visar visionen på organisationsnivå. Visionen ”Att ge kunden ett bättre liv” har 

utformats av ledningsgruppen inom den tjänsteproducerande organisationen. Från 

respondenterna på ledningsnivå inom organisationen förstår vi dock att visionen som ska 

genomsyra organisationen inte har fokus på ekonomiska syften utan snarare på mjuka värden 

såsom att skapa ett bättre liv för kunderna. För att ha möjlighet att skapa ett bättre liv för 

kunderna utarbetar ledningsgruppen en affärsplan där olika aktiviteter uppställs för att 

förtydliga vilken handlingsplan som finns. Tillsammans med en budget som ekonomichef och 

VD till största del utarbetar finns ett strategiskt dokument som möjliggör för organisationen 

att arbeta utifrån visionen. Ett mål kommer från styrelsen och berör omsättningsökning med 

bibehållen vinst. T1 sätter upp ett antal, inom organisationen, vedertagna mål (Q1) såsom att 

bibehålla befintliga kunder samtidigt som kravet från styrelsen att öka i omsättning finns med 

i bakgrunden. Således behöver även organisationen ha ett inflöde av nya kunder. Enligt T2 

diskuteras det i ledningsgruppen hur tillväxten ska fortsätta samtidigt som organisationen 

håller en hög kvalité av leveransen. Respondenten som är verksamhetsansvarig (T2) fokuserar 

mycket på att tjänstemännen inte får förlora kunder då nya kunder alltid innebär ett merarbete 

innan kunden är igång ordentligt. Det innebär att en ny kund normalt inte är ekonomiskt 

fördelaktigt till en början. Därför är det enligt T2 viktigt att befintliga kunder stannar som 

kund samtidigt som inflödet av nya kunder ska vara konstant. Det har även visat sig enligt T1 

att nya kunder som inkommer till organisationen vanligtvis väljer organisationen på grund av 

rekommendation. Därav är det mycket viktigt att alla inom organisationen utför ett bra arbete 

då det är en tjänsteproducerande organisation.  

Våra respondenter på ledningsgruppsnivå ger i stort likvärdiga svar på frågan kring vilka 

nyckelfaktorer (Q2) som finns inom organisationen. Viktigast är enligt både T1 och T2 att 

behålla befintliga kunder vilket åstadkoms via ett bra arbete. Tjänstemännen (T3-T6) inom 

valda grupp på organisationen ska vara nära och tillgängliga för kunderna. Det finns även ett 

krav på att ett personligt möte mellan kund och tjänsteman ska genomföras var sjätte vecka. 

Medarbetarsamtal ska genomföras samt så ska tjänstemannen genomföra så kallade 

spontansamtal till kunden. Parallellt med att kunden ska känna sig nöjd så är en nyckelfaktor 

enligt T2 att ekonomisk uppföljning sker månadsvis där tjänstemannen tillsammans med 

ekonomichef går genom kundens ekonomi för att säkerställa att ekonomin går runt enligt 

sedan tidigare uppställd individuell budget.  

Organisationsstrukturen (Q3) kan likställas med en platt organisation vilket innebär att det 

inte finns flera led av mellan- och enhetschefer. Ingen av våra respondenter på 

ledningsgruppsnivå nämner organisationsstrukturen på annat sätt än att det finns en VD, en 

verksamhetsledare, en ekonomichef, tre stycken jurister, tre stycken informatörer, fjorton 

stycken tjänstemän samt tre stycken löneadministratörer och två stycken administratörer.  
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Våra respondenter på tjänstemannanivå, T3-T6, uttrycker sig olika kring organisationens mål 

och strategier (Q4). Det som dock genomsyrar alla svar är hur viktigt det är för respondenten 

att organisationen följer lagar och regler, att det ska vara en transparens och öppenhet i 

organisationen samt att respondenterna vill göra skillnad för sina kunder. T3 uttrycker att i 

första hand ska ekonomiska målen följas där budgeten ska vara vägledande. Det svaret skiljer 

sig från övriga respondenter på tjänstemannanivå där strategin för att nå målen går via en 

tillgänglighet och närhet till kunderna som innebär att kunderna i sin tur stannar kvar som 

kunder. Planen för att nå målen är enligt en respondent på ledningsnivå, T1, även att noggrant 

följa upp när en kund slutar.  

Nyckelmätetal (Q5) har i stor utsträckning utarbetats av ledningen enligt T1 och T2. För att 

tjänstemännen ska ha ett faktiskt mål har maximalt antal förlorade kunder per år brutits ned på 

individnivå. Det innebär enligt T2 att det är viktigt att förklaringen till varför kunden förlorats 

utreds. Ibland är det dödsfall som av förklarliga skäl inte kan förhindras men det kan även 

bero på att kunden uppfattar situationen/relationen med tjänstemannen annorlunda än vad 

tjänstemannen som har i uppdrag att inte förlora sina kunder har. Respondenten T4 återger 

också att ledningen tar beslut kring inriktning, vad koncernen förväntar sig av organisationen 

samt vilka ekonomiska mål som finns. Återrapportering av målen till tjänstemän från ledning 

sker enligt respondent T4 genom att VD ibland skriver ett brev och att det även förekommer 

möten med enbart berörda tjänstemän men mötena sker utan kontinuitet. 

På frågan vilka mål som tjänstemannen drivs av i sitt arbete (Q6) så framgår det att 

värdegrunden som framarbetats av ledningsgruppen utgör ett mål för respondent T4 till T6 

medan respondent T3 drivs av ekonomiska mål såsom att schemalägga så många timmar som 

möjligt per vecka utifrån befintligt beslut. T3 framhåller även att det är viktigt att riktlinjer 

följs och att ha koll på siffrorna. Övriga respondenter på tjänstemannanivå drivs av målen att 

göra sina kunder nöjda vilket de anser att de själva kan påverka i stor utsträckning genom ett 

fritt arbete under ansvar. Enligt respondenten på ledningsgruppnivå (T2) har målen 

diskuterats med aktuella tjänstemän under möten avsatt för diskussion kring mål. Under mötet 

har en diskussion förts kring realistiska mål gällande hur många kunder som får förloras under 

ett år. Diskussionsunderlaget har sedan använts i ledningsgruppen. Tillsammans med tidigare 

tillväxt har realistiska mål satts upp där även förväntningar från styrelsen och ägarna gällande 

tillväxt vävts in.  

Återkoppling och uppföljning (Q7) genomförs via VD-brev i olika tappningar där det 

redogörs för hur många nya kunder som börjat samt hur många som förlorats. Enligt T1 är det 

en mjuk organisation där de flesta tjänstemän styrs av ett omsorgshjärta varav siffror och 

räkning av plus och minus inte är primärt utan tjänstemännen styrs av andra saker. 

Respondenten T2 kommunicerar förlorade kunder direkt med berörd tjänsteman. Övriga 

kommunikationskanaler som respondenterna på ledningsnivå använder sig av är konferenser 

och andra tillfällen när alla tjänstemän är samlade varvid information delges. Konferenser 

sker både med alla tjänstemän närvarande men även uppdelade i olika grupper utifrån 

profession. Dock sker enligt både T1 och T2 den mesta av återkopplingen och även 

uppföljningen via mejl eller telefon. För tjänstemän som sitter på Örebro-kontoret sker även 

mycket av återkoppling via personliga möten då både respondent T1 och T2 är lokaliserade i 
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Örebro. Enligt T1 kan det således finnas viss fördel med att befinna sig på Örebro-kontoret då 

viss information som exempelvis ges under fikarasten inte alltid förmedlas till övriga kontor. 

Tjänstemän på Örebro-kontoret hör även respondenternas T1 och T2 åsikter vid diskussioner 

vid fika- och lunchraster. 

Belöningar (Q8) finns uttalade som finansiella belöningar i form av en bonustrappa. Enligt 

respondenten T1 infördes belöningssystemet under år 2011 för att locka tjänstemännen att ta 

sig an en större arbetsbörda. Det fanns då enligt T1 en rädsla från ledningens håll att 

tjänstemännen skulle sluta och starta eget varav belöningssystemet infördes. Situationen ser 

inte likadana ut idag varav det enligt T1 finns mycket lite i nuvarande belöningssystem som 

gagnar organisationen. Nuvarande värdeord inom organisationen är samarbete vilket inte 

belöningssystemet gagnar varav det bästa vore att lägga ner och skapa nytt enligt T1. Enligt 

vår andra respondent (T2) på ledningsnivå fungerar belöningssystemet till viss del men kan 

ställa till problem när ny fördelning av kunder ska göras mellan tjänstemännen. Då 

belöningssystemet är knutet till antal timmar som varje tjänsteman schemalägger innebar en 

ny fördelning av kunder att en tjänsteman kanske får färre timmar att schemalägga. Enligt T2 

finns det även en risk med nuvarande belöningssystem att tjänstemännen tar på sig för mycket 

arbete enbart på grund av att de vill ha en högre lön vilket kan resultera i att kvalitén på 

leveransen sjunker. Gemensamt för respondenterna T3-T6 är att de inte anser att 

belöningssystemet fyller sin funktion då de inte själva kan påverka vilka kunder som de ska 

arbeta med. Vidare framgår att det inte alltid är så att kunderna med flest timmar i sitt beslut 

är kunderna som kräver störst arbetsinsats varav belöningssystemet inte är rättvisande då det 

enbart baseras på antal schemalagda timmar per månad. 

Kommunikation (Q9) tolkas av våra respondenter såsom kommunicering i det dagliga arbetet. 

Kommunikation enligt T6 sker med hög variation via möten, kick-off eller projektarbeten. 

Enligt alla respondenter på tjänstemannanivå känner de sig uppskattade på arbetet och tycker 

att den kommunikation som sker när en tjänsteman gjort ett bra jobb fungerar bra som den är 

idag vilket innebär en personlig kontakt från en person från ledningen via mejl, telefon, 

personlig möte eller sms. 

Förändringar i PM-strukturen (Q10) diskuteras i ledningsgruppen som första instans. Under 

intervjuen med respondenter på ledningsgruppsnivå diskuterades inte vidare kring hur 

förändringar uppkom utan det klargjordes enbart att eventuella förändringar i PM-strukturen 

implementeras från ledningen. 

Avseende förbättringar som kan göras kring PM-systemet svarar både respondenterna på 

ledningsnivå och på tjänstemannanivå att det finns förbättringar att göra. Enligt respondent T1 

är dennes uppfattning att det är enbart när en tjänsteman är nyanställd som belöningssystemet 

kan uppfattas som motiverande. När en tjänsteman är igång på 100 % ska denne klara av att 

schemalägga 8 000 – 9 000 timmar per månad. Då belöningssystemet redan utgår med en 

löneökning vid 7 500 timmar per månad innebär det att kravet för att klara av arbetet även 

innebär att tjänstemannen får en bonus utbetald. Våra respondenter på tjänstemannanivå 

uttrycker att det vore bättre med en högre grundlön och att resterande del av lönen ska vara en 

förhandlingsfråga mellan tjänsteman och dennes chef. 
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4.2 Motivation 

I avsnittet nedan redovisas utvalda citat som vi hänför till olika delar i teorikapitlet under 

huvudkategorierna: inre och yttre faktorer som påverkar motivation. Både citat som 

respondenten i fråga anser påverkar motivationen positivt och negativt lyfts fram. 

Informationen bygger på respondenter inom kategorierna tjänstemän och kollektivanställda 

och omfattar respondentkoder P3-P6 och T3-T6. I vissa fall har citaten kompletterats med en 

förklarande text inom parentes. Det har vi gjort för att citaten inte ska bli alltför långa men att 

läsaren ändock ska kunna förstå sammanhanget med citatet. 

4.2.1 Inre faktorer som påverkar motivation 

Utifrån teoriavsnittet och data från våra intervjuer har vi valt att kategorisera inre faktorer som 

påverkar motivation inom sju kategorier. Kategorierna har formats dels utifrån generella 

kopplingar till PM systemet och från motsvarande delar inom teoriavsnittet. Kategorierna är: 

möjlighet till inlärning av nya färdigheter och/eller möjlighet till befordran, förankring av 

mål, arbetsresultat, ansvar och kontroll av sin/andras arbetssituation, befordran, erkännande 

för sitt väl utförda arbete och arbetsinnehåll. 

Möjlighet till inlärning 

av nya färdigheter 

och/eller möjlighet till 

befordran 

 

”Jag har försökt övertala de som bestämmer om att det vore hur 

fint som helst att byta jobb inom samma företag för en dag. Så man 

får se varandras perspektiv och lära sig av varandra”. P3.  

 

”Jag tror generellt, även om jag inte vet om det är förbättring i det 

syftet, men jag tror kanske att man måste lyfta kompetenshöjningen 

när man tillsätter tjänster numera. Det är inte lika lätt i vår 

organisation att kanske inte ha rätt verktyg när man börjar 

arbeta”. T6 

 

”Våra utvecklingssamtal, dom leder ingenstans”. P4 

 

Förankring av mål, 

(Samband mellan insats 

och resultat) 

”Det beror ju på vilka maskiner som kommer in. Är det mycket 

mindre maskiner då kan vi klara målet”( som svar på hur 

respondenten kan påverka resultat). P5 

 

”Det har vi för att vi får ett mål från våran ledning”. P4 

 

”Mål och strategi? Jag är nog inte så involverad i det där tror 

jag”. P5 

 

”Det har med att uppnå dessa mål så blir det bättre ekonomi”. P6 

 

”Det är viktigt att man som i fotboll, inte försöker göra mål på sin 

egen målvakt utan att man drar åt samma håll”. P6 

 

”Vd skriver ibland skriver ut ett brev men det är inte med 

regelbundenhet” T3 

 

”Oftast är det en positiv stress men ibland är det frustrerande att 

inte räcka till” T5 
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Arbetsresultat 

 

”Att flytta på stolen i en maskin, att göra så att den som kör känner 

sig säker.. Eller göra den smalare så att den passar in i kundens 

gång. P3 

 

”Det bästa är när man eventuellt kan få möjlighet att besöka kund 

och se hur något som jag har skapat fungerar i verkligheten” […] 

De som kommer hit är oftast inte förare, de som brukar min 

produkt. Det är oftast chefer, de som betalar för maskinen”. P3 

 

”Jag tycker det är roligt när det kommer en ny modell, något nytt 

och man får tänka – hur ska jag göra det här? Och sen klarar man 

det”. P4 

 

”Förutom ekonomisk uppföljning har vi inte så mycket 

återrapportering kring hur mitt arbetsresultat är” T5 

 

Ansvar och kontroll av 

sin/andras 

arbetssituation 

 

”Man styr sina egna projekt. Stöter man på något sätter man sig 

ner och diskuterar i gruppen hur man bäst löser ett problem, 

centralismen finns inte – det är bra” P3 

 

”Variationen av arbetsuppgifter och att man kan påverka mycket 

själv”. T4 

 

”När jag går hem så vill jag veta att det jag levererat är bra, att det 

är bra kvalitet”. P4 

 

”Vår chef vill inte ta tag i problem, han bara skickar oss vidare. 

han finns aldrig tillhands när vi behöver honom”. P5 

 

”Dom står inte med piskan på ryggen, du får jobba själv, du får 

tänka själv”. P5 

 

”Det är fritt fram för mig att prioritera, allt står i Monitor, jag 

tittar där sen gör jag en bedömning. Det tycker jag är bra”. P6 

 

”Möjlighet att jag själv får styra mycket av mitt dagliga arbete 

utifrån ramarna som finns” T5 

 

”Frihet!” T6 

 

Befordran 

 

”Är man inte uttalad chef kan det skapa viss frustration”. T3 

 

Jag skulle vilja att företaget har en plan för mig, vad ska hända 

med mig inom 3år? Jag vill kunna gå vidare” […] Företaget borde 

ha en utvecklingsplan för sina anställda.” P4 
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Erkännande för sitt väl 

utförda arbete 

 

”Jag saknar kommunikation från ledningen. Vi presterar och gör 

ett bra jobb men jag känner mig inte som en nyckelspelare”. P3 

 

”Jag får feedback genom att min arbetsledare säger att han tycker 

att jag gör ett bra jobb, det tycker jag är bra. Eller när kollegor 

mailar när jag gjort något bra och säger tack” [...] ”för mig räcker 

det att någon säger – Tack, du har gjort ett bra jobb”. P4 

 

”Jag har inte jätte stort behov av det (uttalat beröm). Någonstans 

känner jag att jag gör ett bra jobb även om det inte uttalas varje 

dag”. T4 

 

”Här är det från VD och kunder som jag känner mig uppskattad 

och motiverad” T3 

 

”Det händer ju inte så ofta att jag får beröm från min arbetsledare. 

När Henrik sköter det funkar det mycket bättre, han peppar oss. 

Alla behöver höra att man gör ett bra jobb, det stärker en”. P5 

 

”Dom (cheferna) har sagt till mig att jag gör ett bra jobb, vad mer 

behöver dom göra? Det är jättekul att höra.” P6 

 

”Kontinuerligare möten med hur verksamhetsledare eller VD 

tycker att det fungerar (hur feedback borde se ut).”T4 

 

Arbetsinnehåll 

 

”Jag vill göra allting fortare, göra allting bättre. Det är ett 

varierande jobb”. P3 

 

”Uppskattning från kunder, det känns väldigt bra” T3 

 

”Man måste hitta egna lösningar till problem, det är en process”. 

P3 

 

”Kontakten med alla kunder och framförallt det personliga mötet”. 

T5 

 

”Se att jag kan göra skillnad, det är det som motiverar mig mest”. 

T3 

 

”Jag vill att det ska varierande när jag går till jobbet”. P4 

 

”Viktigt att ha ett jobb som är motiverande” T4 

 

”Jag tycker att det är kul att skruva, får man lite nya problem att 

sätta sig in i blir det ännu roligare”. P5 

 

”Jag tycker om att arbeta med människor, kul att åka och se olika 

miljöer och hur människor har det” T3 

 

”Frihet under ansvar” T6 
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”Grunden är att kunden ska vara kvar hos oss men frihet i hur man 

får kunden att vilja stanna kvar” T4 

 

 

Tabell 5, Citat från tjänstemän/kollektivanställda avseende inre faktorer 

 

4.2.2 Yttre faktorer som påverkar motivation 

Yttre faktorer som påverkar motivation är, likt avsnittet ovan, baserat på vår datainsamling samt 

sammanlagda teoristycke. Huvudområdena vi kategoriserat är finansiell belöning, jämvikt i 

förhållande till mål och jämvikt i förhållande till kollegor/chefer.  

Finansiell belöning 

”Jag tänker att den här bonushistorian är ett spel för gallerierna.  

Förut hade vi en riktig löneutveckling med mer än facket 

förhandlade fram. Nu får vi det facket förhandlar fram och sedan 

sådan här ”bonus”. Jag lovar att det skulle varit mycket bättre att 

höja månadslönerna, det skulle skapat glädje på jobbet.” P3 

 

”Dom höjer ju målen hela tiden och det blir bara jobbigare och 

jobbigare. Men det är väll klart, dem vill väll tjäna mer”. Men 

känner jag att jag kan göra två truckar till för att nå målet, då går 

jag in och jobbar på helgen. Jag vill nå målet, jag vill ha min 

bonus”. P5 

 

”Man känner sig uppskattad för att man får ett lönekuvert varje 

månad”. P6 

 

”Vi får julklapp och sommar klapp, godis kaffe. Man känner sig 

uppskattad.” P4 

 

”I lönerevisionen (hur respondenten vill att organisationen visar 

uppskattning)” T6 

 

”Nej, det påverkar inte. Genom att jag jobbat inom företaget i flera 

år så har jag legat i topp i flera år. Ingen motor längre att prestera, 

moroten var att komma upp i bonus. Tog ett år att komma upp i full 

bonus.” T5 

 

Jämvikt i förhållande 

till mål 

”I början har det gjort mig hungrig på att ta nya kunder även om 

det inte är huvudsaken som driver mig. I mitt dagliga arbete är det 

inget som påverkar mig”. T4 

 

”Har man mål på 10 och gör 12 är målet 15 för nästa dag. Får 

man aldrig stanna upp och känna sig nöjd”. P4 

 

”Dom höjer ju målen hela tiden och det blir bara jobbigare och 

jobbigare. Men det är väll klart, dom vill väll tjäna mer”. P5 

 

”Jag har alltid varit tävlingsinriktad, jag vill nå målet”. P6 
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”Man dras med (i dagsmålen på antal), jag är tävlingsinriktad 

själv”. P4 

 

”Det finns en budget som vi måste försöka leva upp till men pressen 

kan ju vara att de kunder man har vill man ju behålla som sina 

kunder. Om jag tappar en kund tänk om det är fler kunder som inte 

vill ha mig?” T3 

 

Jämvikt i förhållande 

till kollegor/chefer 

”Just nu är det ett skräckexempel, min chef vill att jag gör 3 

maskiner på 27 timmar var denna vecka”. Ibland kan man spärra 

av allt annat och bara fokusera och göra något sådant men 

förutsättningarna är inte så. Vi har jobbat mot mål, bla bla bla. Jag 

har gasat länge men nu tar krafterna slut – jag kan inte spotta ut 3 

truckar per vecka.” Då kan man känna sig lite stressad och 

pressad. P3. 

 

”Jag tycker att det är stressande, det är ett antal som ska ut. Det 

ska presteras och presterats. Jag känner att kvaliteten blir lidande, 

ibland hinner jag inte ens med att titta på en maskin innan den går 

ut, man kan glömma bort saker. Det är ett stressande moment”. P4 

 

”Ibland kan det bli lite för mycket, när man får hjälpa andra på 

grund av sjukdomar eller jouren” T5 

 

”Vi i vår grupp måste stå vid vår maskin hela tiden för att vi ska nå 

målet. De i andra grupper har tid att stå och prata skit. Det är vi 

som måste jobba”. P5 

 

”Vid jobbiga tillfällen pratar jag inte med någon kollega, det blir 

lite för känsligt” T3 

 

 

 

 

Tabell 6, Citat från tjänstemän/kollektivanställda avseende yttre faktorer 
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5. Analys 
I avsnittet för vi ett resonemang utifrån vår empiri med stöd i vår teoretiska förståelse från 

teoriavsnittet. Avsnittet är uppställt efter våra frågeställningar och börjar med PM systemen i 

båda organisationerna. Vi har följt samma ordning som modellen i empirin men har valt att 

inte ha rubriker och kompletta hänvisningar då vissa delar naturligt går in i varandra i 

resonemanget. Sedan följer motivation och PM systemen, vilka är uppställda enligt 

kategorierna som användes för att presentera empirin. 

 

5.1 Organisationernas PM system 
Visionen i båda PM systemen skiljer sig åt i karaktär. Inom den produktproducerande 

organisationen är visionen av finansiell karaktär och inom den tjänsteproducerande 

organisationen är det en mjukare värdering av icke finansiell karaktär. Den grundläggande 

uppdelning går som en röd tråd genom båda organisationerna. Hur visionen är satt skiljer sig 

inte nämnvärt. Det är inom ledningsgrupp som vision och uppdrag upprättas. I likhet med vad 

teorierna antyder (Buchner, 2007) och (Ferreira & Otley, 2009) så delger våra respondenter på 

ledningsgruppsnivå att det även är fallet inom båda organisationerna. Organisationernas 

struktur skiljer sig på så sätt att den ena refereras till som platt utan mellanchefsnivåer medan 

den andra har utdelat både funktionsansvar och personalansvar inom en matrisorganisation 

med olika verksamhetssegment. I svaren tycker vi oss märka effekter av detta. Inom den 

produktproducerande organisationen svarar respondenterna ofta ”det vet jag inte”, ”det är väl 

något som ledningen satt upp” på frågor kring det övergripande PM systemet medan det finns 

fler tolkningar och involvering bland respondenterna inom tjänsteorganisationen.  

 

När det kommer till nyckelfaktorer och strategier märks skillnader inom båda 

organisationerna. Inom den tjänsteproducerande organisationen finns en högre medvetenhet 

om sin vision och att det krävs en nöjd kund för att nå visionen såväl som ekonomiska målen. 

Nyckelfaktorerna är nära sammanlänkade till strategi och uppföljning. Inom den 

produktproducerande organisationen upplever vi att fokus är mest på det som kan mätas och 

inom dessa två områden (Q3 och Q5) saknas det sammanlänkande tänk som finns inom den 

tjänsteproducerande organisationen. Med fokus på mjuka värden kommer en koppling till 

kvalitet i PM systemet på ett tydligare sätt inom den tjänsteproducerande organisationen än 

inom den produktproducerande. 
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PM systemen är också olika utformade när det kommer till nyckelmätetal Återigen märker vi 

mönstret att den produktproducerande organisationen är tydligare orienterad mot det 

kvantifierbara än den tjänsteproducerande organisationen. Inom den produktproducerande 

organisationen mäts personalen på gruppnivå inom sitt segment och målen redovisas genom 

en trafikljusrapport. Möten är förlagda så att rapporten ska komma ut innan möten hålls. Vi 

uppfattar det som att rapporten talar om huruvida gruppen och dess medlemmar gjort ett bra 

eller mindre bra arbete. Inom den tjänsteproducerande organisationen finns övergripande 

nyckelmätetal men presentationen av mätetalen är inte lika uttalad. Här skulle med fördel en 

tydligare återkoppling och känsla av relation mellan vision, mål och måluppfyllnadsgrad 

kunna göras. I teoriavsnittet problematiseras kring att PM system ofta kommuniceras från 

ledningen (Buchner, 2007) istället för att involvera anställda i systemets uppsättning.  

 

Ytterligare en reflektion är antalet mål. Inom den tjänsteproducerande organisationen finns en 

del övergripande mål, precis som inom den produktproducerande. Målen är beroende av 

varandra och har också utformats för att andra mål ska kunna uppnås. I den 

produktproducerande organisationen finns övergripande vision, segments mål, avdelningsmål 

och trafikljusrapporter. Ett PM system med för många mål och mätetal riskerar att målen 

tappar i betydelse och kan dra åt olika håll (Ferreira & Otley, 2009). 

 

Trots ovan nämnda skillnader finns mycket likheter i mål, uppföljning och belöning. Vi 

uppfattar också att organisationerna tenderar att tänka på just belöningssystemen när vi frågar 

om delar i PM strukturen, dock mer på ledningsnivå. Det harmoniserar med teorier kring att 

ett finansiellt mål med belöning kan tendera att ta överhand och bli det som prioriteras 

(Ferreira & Otley, 2009). Inom den produktproducerande organisationen är vägen till 

belöning ”rakare”, det finns ett tydligt fokus inom organisation, segment och uppföljning på 

ett mål och kopplad belöning. Det talas även om MPS-systemet som en del i planering och 

styrning. Inom den tjänsteproducerande organisationen finns fler kvalitétsmått som inte 

speglas i den finansiella belöningen. Belöningssystemen är på individnivå inom den 

tjänsteproducerande organisationen och på gruppnivå inom den produktproducerande. Inom 

den tjänsteproducerande organisationen finns en medvetenhet om att det finns 

utvecklingspotential i den finansiella belöningsstrukturen. Vi reflekterade över att PM 

systemet inom tjänsteproducerande organisation mynnade ut i ett kvantifierbart mätetal med 

kopplad belöning. Inom den produktproducerande organisationen upplevde vi inte det som 

lika överraskande då den PM strukturen är mer hierarkisk, mätbar och av ”hårdare” karaktär. 

Inom den tjänsteproducerande organisationen anser vi att organisationen kan gynnas av att 

skapa mer samklang mellan den mjukare kvalitativa övergripande strukturen och 

mål/belöning. Oftare kan det vara lättare att känna delaktighet och möjlighet att påverka kring 

icke finansiella mål (Lau & Roopnarain, 2014). Respondent T3-6 uppfattade inte den 

finansiella belöningen som särskilt motiverande och vi uppfattade svaren såsom att nuvarande 

system inte var samtyckt bland våra respondenter. Det kanske passar bättre med gruppmål 

inom en sådan organisation, eller ett icke finansiellt mål som arbetats fram inom 

organisationen? Respondenterna på ledningsnivå själva menar att de är medvetna om att deras 

anställda inte drivs av ekonomiska mål och resultat så karaktären på målet kan också ses över 

av den orsaken. Inom den produktproducerande organisationen märker vi två uppdelningar 
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inom grupperna som tar hand om mer kvalificerade, långtgående projekten och grupperna 

som arbetar med snabba maskiner. PM-systemets belöningssystem tycks tala mer till de som 

gör dussinmaskiner och inte kvalificerade arbeten. Vad vill organisationen i framtiden? Finns 

det risker med att ha den typen av mätetal och belöningsstruktur kopplat till vilken kompetens 

som förvaltas och därigenom ger möjligheter till framtida position på marknaden? 

Sammanfattningsvis reflekterar vi över anpassningsmöjligheterna inom PM systemen. De 

styrs i mångt och mycket av ledning och inblandning av tjänstemän/kollektivanställda 

kommer först eventuellt vid sista utformningen av mål. Kan ledningsgruppen uppfatta alla 

förändringar i marknaden och på så sätt finjustera i strategier och planer för att nå sin vision? 

Ferreira och Otley trycker på informationsflöden och möjligheterna för PM systemen att 

uppfatta förändringar på marknaden och utifrån dessa utvecklas (Ferreira & Otley, 2009). 

Vidare anser vi att delaktigheten med fördel kan ökas inom organisationerna för att ge PM 

systemen en bättre förutsättning att vara framgångsrika. Också uppfattar vi svårigheter att 

förändra inom ledningsgrupperna. Det finns kända förbättringsmöjligheter av PM system 

inom båda organisationerna vilka är kända för ledningsgruppsmedlemmar och det är till 

största del ledningen som styr PM systemen, varför förändrar de inte PM systemen? Att PM 

system kan vara komplext framgår i teoriavsnittet. Grunden i ett PM system är att 

helhetstänket ska harmonisera och styra åt samma håll (Ferreira & Otley, 2009). Vi har inom 

båda organisationerna hittat delar av PM systemet som inte tycks styra åt samma håll som 

andra delar eller som saknas. Vi anser att båda organisationerna skulle gynnas av att skapa sin 

helhetsbild på ett tydligare sätt för att kunna identifiera eventuella brister och fånga upp delar 

som saknas. 

5.2 Motivation kopplat till PM system 

5.2.1 Kategori: Möjlighet till inlärning av nya färdigheter och/eller möjlighet till 

befordran 

Till denna kategori länkar vi främst Q1 i figur 4 och 5. Från våra intervjuer och kartläggning 

av PM systemet framkom att den produktproducerande organisationen har ett HRM relaterat 

mål kopplat till antalet genomförda utvecklingssamtal. Respondenterna inom den 

tjänsteproducerande organisationen tar upp utveckling och inlärning som en källa till 

motivation. Förutom det som nämns ovan framgår inte i PM systemen något ytterligare som 

skulle kunna stimulera motivation inom aktuella kategorin. Målet som finns inom den 

produktproducerande organisationen är kvantifierbart. Det kan även, baserat på delar av 

citaten i kategorin, funderas kring om typen av målsättning är den bästa för ett HRM mål. Det 

kanske skulle vara mer framgångsrikt att arbeta in ett mätetal och struktur relaterat till 

kvaliteten på utvecklingssamtalen och möjlighet till lärande. Det framkommer även i samtal 

med respondenter från den tjänsteproducerande organisationen att tillsättning av ny personal i 

framtiden kommer kräva en höjning av kompetensen. Ett sådant citat kan kopplas till 

avsaknad av handlingsplan för rekrytering i PM systemet. Det kan även reflektera på att 

upplärning kostar kraft och energi av befintliga tjänstemännen. För tjänsteproducerande 

organisationen skulle det kunna vara gynnsamt att på ett mer strukturerat sätt följa upp 

befintlig kompetens, eventuella behov av kompetenshöjning och involvering vid 

rekryteringssituationer i sin PM struktur. 
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5.2.2 Kategori: Förankring av mål, (Samband mellan insats och resultat) 

Kategorin spänner egentligen över hela PM systemet och hur systemet hänger ihop. En viktig 

del i ett framgångsrikt PM system är just förståelsen av densamma samt att få anställda att 

känna sig delaktiga (Ferreira & Otley, 2009). Teoriavsnittet beskriver sambanden mellan 

insats och resultat som en inre påverkan till motivation utifrån förväntningsteorin 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). I våra intervjuer har mål tolkats av våra respondenter inom 

områdena Q1 och Q6. Det framgår från citatsammanställningen att respondenter inom det 

produktproducerande företaget inte upplever deras möjlighet att varken påverka utfall eller 

själva måltalet som stor. Inom tjänsteproducerande organisationen framgår att respondenterna 

inte upplever att det finns någon regelbunden återkoppling kring utförd insats och resultatet av 

insatsen. Upplevelsen vi får när vi intervjuar respondenterna T3-T6 är att deras insats tillmäts 

betydelse men vanligtvis uppmärksammas ärenden när en kund förlorats mycket mer än det 

vanliga regelbundna arbetet. Många respondenter väljer även att ta upp målet att inte tappa 

kunder som det primära och nämner i stort inte till övriga mål som organisationen har. För att 

PM systemet ska kunna bidra positivt till medarbetares motivation bör uppsättningen av mål 

ses över. Det kanske kunde gå till på ett annat sätt när mål och övergripande vision bestäms. 

Att organisationerna börjar med diskussioner från tjänstemän/kollektivanställda och därefter 

tar beslut i ledningen istället för att beslut kring mål och visioner fattas i ledning och sedan 

kommuniceras ut skulle troligtvis uppfattas som mer motiverande. 

5.2.3 Kategori: Arbetsresultat 

Arbetets resultat har vi svårt att passa in i båda PM systemen, vilket i sig är något att 

poängtera. En inre påverkan till motivation beskrivs som arbetsresultat inom behovsteorierna 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). Att motivation påverkas genom respondenternas känsla av 

sitt arbetsresultat är tydligt vid våra intervjuer. Inom tjänsteproducerande organisationen 

väljer flera av respondenterna på tjänstemannanivå att diskutera hur deras arbetsresultat är 

kopplat till att inte tappa kunder. Det beskrivs även som en viss typ av stress och oro att börja 

tappa kunder vilket i sin tur kan resultera i minskad motivation att göra ett bra arbete. Det 

nämns även att återkoppling kring arbetsresultat inte ges på regelbunden basis vilket tolkas av 

en respondent såsom att ledningen ännu inte hittat ett bra sätt att återkoppla till tjänstemännen 

kring arbetsresultatet. Buchner belyser vikten av att hitta bra former för återkoppling inom 

PM systemet (Buchner, 2007). Intervjuerna signalerar att respondenterna bryr sig om 

arbetsresultatet och upplever det som viktigt, så pass att det även kan få motsatt 

motivationseffekt när respondenterna upplever stress att inte kunna leverera sitt bästa resultat. 

Även inom den produktproducerande organisationen upplever vi entusiasm när arbetsresultat 

kommer på tal, kollektivanställda upplever en känsla av skapande och därigenom motivation. 

Vi märker att känslan av att utföra ett bra arbete är en viktig faktor för motivation. Genom att 

planera sin organisationsstruktur kan organisationerna ge respektive tjänsteman eller 

kollektivanställd möjlighet att uppleva resultaten av sitt arbete. PM systemen kan med fördel 

utvecklas till att ge anställda större frihet att se kunder ta del av deras arbetsresultat, inom 

båda organisationerna. 
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5.2.4 Ansvar och kontroll av sin/andras arbetssituation 

I kategorin hänför vi främst till Q3 i figur 4 och 5. Att kunna planera och ta ansvar för sitt 

arbete upplevs som motiverande inom båda organisationerna. Utifrån svaren som ges från 

våra respondenter inom den tjänsteproducerande organisationen framgår att så länge som 

tjänstemannen utför sina arbetsuppgifter och redogör för vart denne befinner sig så är det 

frihet under ansvar som gäller. Respondenterna T3-T6 framhäver alla att detta upplägg passar 

perfekt och även att det är en stor fördel med upplägget. Inom kategorin hade vi flera citat 

från många av respondenterna kring samma sak. Då det var fallet tolkas denna kategori som 

viktig för respondenterna för att uppleva motivation, vilket stöds även som en inre 

motivationsfaktor inom behovsteorierna (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Organisationsstruktur är en miniminivå i ett PM system (Ferreira & Otley 2009) och baserat 

på våra intervjuer verkar båda organisationerna lyckats skapa en organisationsstruktur som 

har motiverande effekt gällande ansvar för sin egen arbetssituation. 

5.2.5 Befordran  

Inom kategorin befordran vore lämpligt att hitta delar inom PM systemet i ruta Q1, figur 4 

och 5, en del i en övergripande HRM strategi. Möjligheten till befordran berörs i intervjuerna 

inom den produktproducerande organisationen, en känsla av att ha en egen utvecklingsplan 

lyfts fram som motiverande. Respondenterna inom tjänsteproducerande organisationen har 

inte uttryckt någon stark åsikt kring möjligheten till befordran eller att det skulle finnas någon 

önskan kring att vilja klättra i organisationen. Dock framfördes en åsikt kring att om en 

person inte är uttalad chef kan det leda till viss frustration då denne kan ha svårt att veta vilka 

åtgärder som kan vidtas utan att först informera VD. Det indikerar att formel status har en viss 

betydelse. För att utveckla PM systemet inom område kan organisationerna se över 

internrekryteringsprocesserna, medarbetarsamtal, kommunikation och nätverkande för att 

hjälpa medarbetare att utvecklas inom organisationen. Det bör med fördel kommuniceras och 

lyftas fram som något organisationerna ser positivt på och verkar för. 

5.2.6 Erkännande för sitt väl utförda arbete 

Här finns kopplingar till Q3, Q7 och Q8 i figur 4 och 5. Tyngdpunkten på hur tjänstemännen 

från den tjänsteproducerande organisationen får och även vill ha erkännande för sitt väl 

utfärda arbete är från kunderna. Det nämns även att erkännande från ledningen önskas men i 

samma mening framgår en upplevd känsla av att det skulle kräva att den anställde själv delgav 

vilket bra arbete som utförts vilket kan vara både svårt och kännas obekvämt. Det framgår 

dock att det alltid är trevligt med erkännande från ledningen vilket det även skulle kunna bli 

mer av enligt alla respondenter på tjänstemannanivå. Dock behöver inte erkännandet ges i 

grupp utan gärna på individuell nivå. En klapp på axeln, ett mejl eller ett telefonsamtal med 

bekräftelse på att väl utfört arbetet är tillräckligt. Även våra respondenter inom den 

produktproducerande organisationen menar att beröm påverkar motivationen positivt. I likhet 

med teoriavsnittet (Abrahamsson & Andersen, 2005) upplever vi att det finns en risk att de 

strukturerade belöningarna och gruppåterkopplingarna gör att individuella återkopplingarna 

glöms, då fokus blir på finansiella målen och belöningar därefter. Tillfällen av beröm som 

våra respondenter lyfter fram är inte frekvent återkommande och våra respondenter på 

chefsnivå delger ingen information kring hur de ser på vardagligt beröm, även om det för den 

saken skull inte är så att det inte förekommer. Det har diskuterats kring återkoppling och 
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feedback men inte beröm i den bemärkelsen. Inom PM systemen skulle en 

ledarskapsutveckling och en egen organisationssyn på ledarskap kunna byggas in och trycka 

på att lägga vikt även vid ”vardaglig” återkoppling och beröm. 

5.2.7 Arbetsinnehåll 

Organisationsstruktur (Q3) kan i stort ses som grunden i arbetsfördelning och utformning av 

arbetsinnehåll. Känslan av att få göra skillnad och att kunna skapa ett bra liv för kunderna 

genomsyrar svaren som ges från respondenterna på tjänstemannanivå inom den 

tjänsteproducerande organisationen. Varierande uppgifter som kräver en special lösning i 

varje enskilt fall då kundens behov och krav är unika är det som flera av respondenterna anser 

är roligt med arbetet. Arbetsinnehållet skiljer sig således dag till dag vilket respondenterna 

T3-T6 framhäver är varför de tycker att det känns bra att gå till jobbet. Det personliga mötet 

och att få uppleva olika kunders miljöer och hur kunderna har det skapar en känsla av 

motivation enligt hur vi uppfattar respondenterna svar. Det speglas även inom den 

produktproducerande organisationen, att få lösa problem och utmaningar upplevs som positivt 

och tycks även inom organisationen fungera bra i det befintliga PM systemet. Båda 

organisationerna har olika strukturer och beskriver även dessa på olika sätt men utifrån 

intervju datan visas att respektive organisation tycks hittat en bra struktur för sin verksamhet 

vad gäller arbetsinnehåll. 

5.2.8 Finansiell belöning 

Till kategorin länkar vi främst till Q8 i figur 4 och 5. Det har inte varit självklart för våra 

respondenter på tjänstemanna- och kollektivanställdanivå att tala om aktuell kategori, inte alls 

med samma självklarhet som funnits på ledningsnivå. Belöningen som sådan tycks ge viss 

beteendeförändring hos våra respondenter. Främst inom den produktproducerande 

organisationen gjordes lite strategisk övertid för att nå målen. Inom den tjänsteproducerande 

organisationen framgår av respondenterna att den finansiella belöning som utgår utifrån hur 

många timmar som schemaläggs varje månad möjligtvis kunde vara en morot när de var 

nyanställda för att öka på sin månadslön. Dock framhäver alla respondenter på 

tjänstemannanivån att det i dagsläget inte är den finansiella belöning som driver och motiverar 

dem till att göra ett bra arbete. Huruvida den finansiella belöningen upplevs motiverande var 

till största del negativt. Sättet att mäta och omfattningen av den finansiella bonusen 

ifrågasattes och återigen verkar förankringen av målen och sättet att mäta inte genomsyra PM 

strukturen.  

 

 

 

 

 

 



44 

 

5.2.9 Jämvikt i förhållande till mål 

Kategori kan till viss del innefattas inom den övergripande rapportstrukturen Q6 och på de 

viktiga målen för intervjuade grupperna Q7 i figur 4 och 5. Då vi redan konstaterat att 

kännedom kring organisationernas övergripande mål är ytterst begränsad är det vår 

övertygelse att uttalanden i intervjuer kring mål syftar till gruppmål. Här uppfattar vi mest 

negativ påverkan på respondenternas motivation. Då målförankringen och förståelseen är låg 

uppfattas mätning och uppföljning mer som en stressfaktor än som en motivationsfaktor. 

Inom teoriavsnittets yttre faktorer till motivation behandlas balansteorier som sätter upplevd 

insats i relation med upplevd utdelning (Abrahamsson & Andersen, 2005). Den bristande 

insynen bidrar även till att bygga upp känslan av att pressen ökar när målen är uppnådda 

istället för att personen blir erkänd för sitt goda arbete och stannar upp. Här tror vi återigen att 

kommunikationen inom organisationerna behöver ökas. Om respondenterna fick en tydligare 

bild av hur deras mål bidrar till lönsamhet och hur deras arbete driver tillväxt samt hur 

organisationen tänker skapa sin struktur för att klara den tillväxten kanske inte behovet av att 

”stanna upp” skulle vara lika stort. PM systemen saknar helhetssynen och det gör att det 

upplevs som ett mål som pressas ut och skapar obalans i förhållande till det arbete 

respondenterna lägger ned. Förankringen av det finansiella mätetalet anser vi är liknande i 

båda studerade organisationerna. 

5.2.10 Jämvikt i förhållande till kollegor/chefer 

Kategorin kopplar vi till både organisationsstrukturen Q4 i figur 4 & 5 men även till mål, 

uppföljning och belöningsstruktur i Q6-8. ”Friåkare” som behandlas i teoriavsnittet (Ferreira 

& Otley, 2009) nämns även av respondenter inom den produktproducerande organisationen 

som arbetar med gruppbelöning. PM systemet kanske skulle kunna kompletteras med 

återkoppling eller på annat sätt fördelning i mindre grupper för att minimera känslan. Inom 

den tjänsteproducerande organisationen uppfattar vi en brist av stöd från kollegor och chefer. 

PM systemet inom den tjänsteproducerande organisationen skulle med fördel kunna omfatta 

någon typ av samtalsform, möte där respektive person gavs möjlighet att diskutera svåra 

situationer och genom att dela erfarenheter få stöd och eventuellt tips för fortsatt bra arbete. 

Chefer skulle kunna ta fram en tydlig handlingsplan vid sjukdom/frånvaro för att minimera 

osäkerhet och känsla av ojämnvikt vid sådana tillfällen. 
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6. Slutsats 
I avsnittet sammanfattar vi kortfattat vår analys. Vi avser att tydliggöra svaren på våra 

frågeställningar i den ordning som de presenterats i vårt inledande avsnitt. 

 

6.1 PM systemen 
I likhet med tidigare litterära studier (Ferreira & Otley, 2009), (Buchner, 2007) finner vi en 

”top-down” syn vid upprättandet av PM systemen inom valda organisationer för fallstudien. 

Systemet är kommunicerat från ledningsgruppsnivå med mindre inblandning från 

tjänstemän/kollektivanställda utanför ledningsgruppsnivå. Det fann vi i båda studerade 

organisationerna. Anpassningar till organisationerna i våra två fall finner vi främst inom Q2, 

Q3 och Q5 i figur 1, (Ferreira & Otley, 2009), kring nyckelfaktorer, organisationsstruktur och 

nyckelmätetal. PM systemens organisationsstruktur anpassas efter den vara/tjänst som 

produceras för att harmonisera med organisationens övergripande mål och är närmre kunden 

inom den tjänsteproducerande organisationen och mer processbaserad inom den 

produktproducerande organisationen. I den tjänsteproducerande organisationens PM struktur 

finner vi en icke finansiell värdegrund som kopplas till individuella men inte kontinuerligt 

uppföljda nyckelmätetal. Fokus mot organisationens verksamhet är tydlig i nyckelfaktorer 

men ter sig inte lika tydlig genom resten av PM strukturen. Anpassningen i nyckelfaktorer har 

gjorts gentemot den mjuka värdegrund som beskrivs då tjänsteproducerande organisationen 

arbetar mot människor och säljer en tjänst. Den produktproducerande organisationens 

organisationsstruktur är på motsvarande sätt anpassad i PM systemet för att ge anställda 

möjlighet att agera mot organisationens mål. Frihet kring att fatta egna beslut och lösa 

problem rörande sin specifika arbetsroll möjliggörs inom PM systemet. Vidare visar vår 

studie anpassningar i PM systemet i fallet med den produktproducerande organisationen 

vilken har fler kvantifierabara nyckeltal och en större fokus på mätning än kopplingen till 

nyckelfaktorer för framgång. Kopplat till litterära studier som utförts, (Ferreira & Otley, 

2009) och (Buchner, 2007), finner vi i valda organisationer en brist i att PM strukturen som 

helhet harmoniserar och att alla enskilda element leder i samma riktning. Alla element i båda 

fallen är inte fullt utvecklade där vissa organisationsanpassningar inte genomsyrar den fulla 

PM strukturen. Trots ovan nämnda skillnader finner vi att PM systemen i vår fallstudie har 

liknande belöningssystem kopplade till finansiella mätetal. Lau & Roopnarain problematiserar 

kring finansiella mätetal och menar i sin studie att icke finansiella mål är ofta lättare för 

anställda i den dagliga verksamheten att påverka och relatera till (Lau & Roopnarain, 2014). 

Vi tolkar det som ytterligare ett exempel på att PM strukturen inte är fullt anpassad till 

organisationens unika situation och övriga delar i PM strukturen. Inom den 

tjänstproducerande organisationen harmoniserar inte detta kvantifierbara belöningssystem 

med den icke finansiella vision och nyckelfaktorer som organisationen satt upp. Inom den 

produktproducerande organisationen genomsyrar inte belöningssystemet med motsvarande 

nyckelfaktorer. Inom båda studerade organisationer saknas strategier för förändringar av PM 

systemen, något som belyses som en framgångsfaktor för PM system av bland annat av 

Ferriera och Otley, 2009. Vår studie visar på komplexiteten av PM system i praktiken och 
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indikerar ett behov av ett större helhetstänk och organisationsanpassningar vid uppsättning av 

systemet.  

6.2 Motivation kopplat till organisationernas PM system 
Vi fann en del aspekter inom PM systemen som påverkar den anställdes motivation positivt. 

Främst är det den anpassade organisationsstrukturen i båda PM systemen som upplevs 

motiverande. Även om organisationsstrukturen är olika inom organisationerna skapar den för 

respektive organisation möjlighet till eget ansvar och initiativ i arbetet vilket uppfattas som 

motiverande. Detta styrker även vår slutsats ovan om behovet av unik anpassning av PM 

systemet. Kategorierna som främst lyfts upp av respondenterna är inte tydligt definierade i 

PM systemen. Kategorierna har att göra med arbetsinnehåll och resultat av sitt arbete samt 

möjlighet till utveckling inom organisationen. I likhet med Jakzic & Jakzic, 2013 finner vi att 

HRM delarna i PM systemen inte tar den plats som de skulle kunna ta med hänsyn till 

anställdas motivation. PM systemet saknar element kring beröm och 

utvecklingsplaner/lärande som enligt Ferriera och Otleys modell, figur 1, skulle 

implementeras i Q1, Q2 och Q3. Implementationen avseende HRM vi funnit i PM systemet 

för det produktproducerande organisationen är av mätbar karaktär och saknar ett kvalitativt 

inslag. Vi finner även att våra respondenter på kollektiv- och tjänstemannanivå uppfattar 

bristen av helhetstänk inom PM strukturen vilket har en negativ effekt på motivationen då 

delmålen och hur de mäts inte sätts i en, för respondenterna, kontext. Tvärtom upplever våra 

respondenter negativ motivation av att finansiella mål höjs efter prestation vilket upplevs som 

stressande. Respondenterna på kollektiv- och tjänstemannasidan har heller inte varit delaktiga 

vid utformningen av PM systemen vilket bidragit till brist på motivation kring måluppfyllnad 

och bristande insyn och förståelse för PM systemen. Inom PM systemens sätt att mäta och 

presentera resultat saknas till stor del kvalitetsmått, främst inom den produktproducerande 

organisationen som därmed inte belyser det som våra respondenter uppfattar som motiverande 

vilket är deras arbetsresultat. Inom den tjänsteproducerande organisationen fungerar 

återkopplingen mindre bra och skapar således sämre förutsättningar att uppleva delaktighet 

och motivation kring PM systemet. Betydelsen av den finansiella belöningen uppfattas av 

ledningen som en större motivationsfaktor än vad våra respondenter upplever.  
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7. Avslutande reflektion 
I detta avsnitt tar vi kortfattat upp avslutande reflektioner och funderingar som uppkommit 

under uppsatsen utformats. Eventuella förbättringsförslag kring PM systemen som studerats 

men även generella tankar kring PM system inom andra organisationer.  

 

7.1 Reflektion 
Trafikljusrapporter uppfattas ofta som överskådliga och ger en bra visuellbild. Vi upplever, 

främst inom den produktproducerande organisationen att arbetet med trafikljusrapporter och 

flera mål och mätetal gjort att kvantifierbara mätetal applicerats på fler och fler områden. 

Organisationer behöver tänka om lite och våga hitta strukturer för att följa upp och utvärdera 

även andra typer av kvalitativa processer och därigenom icke finansiella mål. Ett exempel på 

en icke finansiellt mått i PM systemet kan vara ledarskapsutveckling såsom att genomföra 

motiverande medarbetarsamtal istället för att sätta ett mätbart mål på hur många samtal som 

genomförts. För att få bättre effekt på motivation kanske den produktproducerande 

organisationen behöver komplettera med minst nedslag vid besiktning av färdig maskin och 

lyfta fram en medarbetare varje månad. Den tjänsteproducerande organisationen skulle kunna 

koppla en NKI (nöjd kund index) undersökning till sina mål och belöningsstruktur. 

Generellt får vi tankar kring att organisationer bör hitta andra former för belöning inom PM 

strukturen för att få mer motiverande effekt. Tillexempel kan den medarbetare som uppfyller 

ett mål gällande kvalitet eller antal nämnas på ett avdelningsmöte, få välja vilket tilltugg som 

bjuds på mötet eller liknande för att bygga vidare på en befintlig struktur inom den 

produktproducerande organisationen. Den tjänsteproducerande organisationen kanske kan 

lyfta fram en intervju eller liknande kring en bra omsorgshistoria, en kund som fått bra vård 

och assistans vilket lyft levnadskvalitén för att tilltala det ”omsorgshjärta” ledningen tar upp. 

I den övergripande strategin borde fler HRM delar inkluderas. Exempel kan vara syn på 

internrekrytering som kan inkluderas och förmedlas ut eller varför inte till och med sättas 

tillsammans med organisationen? Internpraktik, som en av våra respondenter tar upp, som 

skulle kunna bidra till ökad förståelse och lärande skulle också kunna ge större motiverande 

effekt inom PM systemet. 



48 

 

8 Referenslista 
 

Abrahamsson, B, & Aarum Andersen, J. (2005). Organisation – att beskriva och förstå 

organisationer. Malmö, Liber AB 

 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Stockholm Liber AB 

 

Becchetti, L. & Castrioota, S. (2013). Productivity, wages and intrinsic motivations. Small 

Bus Econ 41 (2013) ss. 379-399. 

 

Bredin, K. & Söderlund, J. (2012). Styrning med projekt och kunskap i fokus, I Söderlund, J 

& Tell, F. (red.) HRM och Styrning, kollektiv styrning i det projektbaserade företaget. Lund, 

Studentlitteratur, ss263-288. 

 

Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 1:4. 

Stockholm, Liber AB. 

 

Buchner, T.W. (2007). Performance management theory: A look from the performer’s 

perspective with implications for HRD. Human Resource Development International, ss. 59-

73.  

 

Ferreira, A. & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An 

extended Framework for analysis. Management Accounting Research 20, ss. 263-282. 

 

Forslund, M (2013). Organisering och ledning. Malmö, Liber AB. 

 

Gardner, K. (2012). Performance Pressure as a Double-edged Sword: Enhancing Team 

Motivation but Undermining the Use of Team Knowledge. Administrative Science Quarterly 

57:1, ss. 1-46. 

 

Güngör, P. (2011). The Relationship between Reward Management system and Employee 

Performance with the mediating role of motivation: A quantitative study on Global Banks. 

Procedia Social and Behavioral Sciences 24, ss. 1510-1520. 

 

Hein, H.H. (2012). Motivation Motivationsteorier & praktisk tillämpning. Malmö, Liber AB. 

Herzberg, F & Mausner, B & Snyderman, B.B. (1993). The motivation to work. New Jersey. 

New Brunswick, Transaction Publishers. 

 

Irs, R. (2012). Pay-for-performance in Estonian general educational schools: the situation for 

further development. Baltic journal of Management Vol. 7 No 3 ss. 302-332. 

 



49 

 

Jakzic, M. & Jakzic, M. (2013). Performance Management and employee satisfaction. 

Montenegrin Journal of Economics vol. 9 N 1. ss. 85-92. 

 

Lau, M. & Roopnarain (2014). The effects of nonfinancial and financial measures on 

employee motivation to participate in target setting. The British Accounting Review 46, ss. 

228-247. 

 

Lawrence, S. & Jordan, P. (2009). Testing an explicit and implicit measure of motivation. 

International Journal of Organizational Analysis 17.2 ss. 103-120. 

 

 

 

  



50 

 

Bilaga 1 - Intervjumallar 

 

Tjänstemän/kollektivanställda: 

Bakgrunds/stämningsfrågor: 

1 Ålder? 

2 Beskriv ditt arbete och hur länge du arbetat inom organisationen? 

3 Hur kom du att arbeta inom organisationen? 

 

 

PM: 

4 Beskriv hur organisationens mål och strategi ser ut?  

5 Vilka mål styrs du mot i ditt arbete? Har du haft någon inverkan på utformningen av 

dessa? 

6 Vet du varför du har de mål som du har? 

7 På vilket sätt kan du agera för att nå målen? 

8 Finns det något du inte kan påverka för att nå ditt mål? 

9 Känner du till organisationens övergripande mål/vision? 

10 Hur återrapporterar du vad du uppnått?  

11 Finns det något i ditt arbete du upplever att du inte hinner med? 

12 Hur tror du att ni/du kommer att prestera i förhållande till målen i år? 

13 Hur agerar du i förhållande till ert PM, påverkar det ditt arbete? 

14 Tycker du att belöningssystemet är rimligt? Hur ser du på PM i stort (kopplat till 

verksamheten)?  

15 Hur upplever du återrapportering av målen? Hur sker det? 

16 Har PM systemet förändrats under din anställningstid? I så fall hur ser du på det? 

 

Motivation: 

17 Hur vill du att organisationen/chefen visar uppskattning för ditt arbete? 

18 Är det viktigt för dig att känna dig motiverad när du går till arbetet? 

19 Vad är viktigt för dig på din arbetsplats för att du ska trivas? 

20 Hur känner du dig uppskattad och motiverad? 

21 Berätta om något på din arbetsplats du trivs med? 

22 Berätta om något på din arbetsplats som kan förbättras? 

23 Känner du någon press i att du ska prestera och leverera resultat? 
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Chefer 

Bakgrunds/stämningsfrågor: 

Ålder? 

Beskriv ditt arbete och hur länge du arbetat inom organisationen? 

Hur kom du att arbeta inom organisationen? 

 

PM systemet: 

1 Beskriv er verksamhet utifrån mål, visioner, mätning, uppföljning? 

2 Hur har ni satt ert uppdrag och vision? 

3 Har ni några nyckelfaktorer som ni ser krävs för at nå visionen/uppdraget? 

4 Känner ni till begreppet ”Performance management”? 

5 Berätta om de olika målen samt vad syftet är med dessa? 

6 Hur har ni kommit fram till målen? 

7 Hur bestämde ni er för att mäta? 

8 Förmedlas målen tillbaka på gruppnivå? Individnivå? Hur har ni resonerat kring det? 

9 Vilka kommunikationskanaler har ni med era anställda? Intranät, eventuella utskick i 

samband med lön, anställdhetstidning etc.? 

10 Hur är ni organiserade? 

11 Finns det förbättringspotential i PM systemets uppbyggnad såsom det är idag? Berätta 

om på vilket sätt (oavsett ja eller nej)? 

12 Ser du några risker ur ett organisationsperspektiv med PM systemet? 

13 Har du upplevt några negativa effekter av PM systemet? 

14 Hur uppfattar du medarbetarnas motivation kopplat till PM systemet? 

15 Hur uppfattar du måluppfyllnadsgraden? Var/är målen rimligt satta? 

 

 

 

 


