
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Energiekonomprogrammet 180 hp

Kommunikation och utveckling av
prestationsmått i ett företag

En studie om prestationsmått i enlighet med
strategi

Daniel Halldén och Karl Raab-Obermayr

Företagsekonomi 15 hp

Varberg 2018-05-24



 

Förord 

Vi är glada att kunna presentera denna kandidatuppsats som är ett resultat av många timmar 

arbete. Ett stort tack riktas till samtliga personer som ställt upp på intervjuer samt alla de 

anställda på det studerade företaget som medverkat i enkätundersökningen. Ni har alla 

bidragit till en uppsats vi är stolta över! 

Vi vill även rikta ett tack till vår handledare Gunnar Wramsby som med kloka infall och goda 

råd varit mycket behjälplig. Slutligen vill vi tacka de som opponerat på vår uppsats och 

bidragit med värdefull feedback. 

 

Tack! 

Varberg 2018-05-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Halldén    Karl Raab-Obermayr 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Kandidatuppsats, Energiekonomprogrammet 

Halmstad Högskola 

ENE 15, vårtermin 2018 

 

Författare: Daniel Halldén och Karl Raab-Obermayr 

Handledare: Gunnar Wramsby 

Examinator: Urban Österlund 

 

Uppsatsens titel: Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag - En 

studie om prestationsmått i enlighet med strategi 

 

Bakgrund och problem: Prestationsmätning är ett verktyg inom ekonomistyrning som 

används för att kontrollera och styra en verksamhet i önskvärd riktning. Prestationsmått kan 

vara utformade på olika sätt för att bäst passa in på den verksamhet där det ska tillämpas, 

dock bör de vara sprungna ur långsiktiga mål och strategier. Med uppsatsen vill vi nå ökad 

förståelse i hur ett företag kan utforma och kommunicera prestationsmått för att hålla rätt 

riktning mot sin strategi. 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur ett företag kan utforma och kommunicera 

prestationsmått. 

 

Metod: Uppsatsen är en fallstudie med en kombinerad ansats av kvalitativ- och kvantitativ 

karaktär. Den teoretiska referensramen har i huvudsak hämtats in från vetenskapliga artiklar 

samt böcker inom företagsekonomi. Empiriskt material har erhållits dels genom intervjuer av 

semistrukturerad karaktär med utvalda respondenter, samt även en enkätundersökning. 

Analysen har gjorts utifrån en deduktiv ansats där teorin testats mot verkligheten i hopp om 

att kunna dra relevanta slutsatser. 

Resultat och Slutsatser: Det är av vikt att det finns kongruens mellan företagets strategi och 

de prestationsmått som utformas. Om detta råder ges förutsättningar för medarbetare att 

lättare relatera till sin egen del i företaget och därigenom ökar möjligheterna att nå de uppsatta 

målen. Prestationsmåtten har anpassats på företaget för att vara relevanta gentemot dess 

verksamhet. Studien visar att strategi och mål på ett tydligt sätt bör kommuniceras till 

medarbetarna för att höja motivation och engagemang. Studien åskådliggör även betydelsen 

av att kommunicera uppföljningen av prestationsmätningen, görs detta kan prestationsmåtten 

utvecklas och förbättras. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Prestationsmått, Nyckeltal, Belöningssystem, Strategi, 

Kommunikation, Verksamhetsstyrning 

 

 



 
 

Abstract 

Background and problem: Performance measurement is a financial management tool used to 

control and guide a business in the desired direction. Performance measures can be designed 

in a variety of ways to best match the business in which they should be applied, although they 

should be out of long-term goals and strategies. With this essay we want to gain increased 

understanding of how a company can design and communicate performance measures to keep 

the right direction towards its strategy. 

Purpose: The purpose of the study is to describe how a company can design and 

communicate performance measures. 

Method: The essay is a case study with a combined qualitative and quantitative characteristic. 

The theoretical frame of reference has essentially been taken from scientific articles and 

books in business administration. Empirical material has been obtained partly through 

interviews of semi structured nature with selected respondents, as well as a questionnaire 

survey. The analysis has been based on a deductive approach in which the theory has been 

tested against reality in the hope of being able to draw relevant conclusions. 

Results and conclusions: It is important that there is a congruence between the company's 

strategy and the performance goals that are being developed. If this prevails, employees are 

more likely to relate to their own part of the company, thus increasing the ability to reach the 

set goals. The performance measure has been adapted to AB Logistik to be relevant to the 

company's operations. Strategy and goals should be communicated to employees in a clear 

way to get the best possible impact. The study also illustrates the importance of 

communicating the follow-up of performance measurement. In this way, performance 

measures can be developed and improved. 

Keywords: Financial Control, Performance Measure, Key Ratio, Reward System, Strategy, 

Communication, Business Management 
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1. Inledning 
Avsnittet syftar till att ge en inledande presentation av uppsatsens ämnesområde och 

problemformulering. Vidare beskrivs syfte och de frågeställningar vi söker finna svar på.  

Avslutningsvis presenteras studiens disposition. 

 

1.1 Problembakgrund 

E-handelns utveckling har de senaste åren skjutit i höjden till följd av den ökade 

digitaliseringen i samhället. Ungefär 21 % av svenska företags omsättning sker via näthandel 

(SCB, 2017). Detta ställer höga krav på logistikavdelningarna i e-handelsföretagen att genom 

ett välfungerande lager kunna leverera varor snabbt och effektivt ut till kund. 

PostNord, som är ledande leverantör av kommunikations- och logistiklösningar i Sverige 

presenterar tillsammans med Hui Research och Svensk Digital Handel rapporten E-

barometern som sammanställer information om e-handel i Sverige. Enligt rapporten ökade 

den totala e-handeln i Sverige med 3,4 % vilket motsvarar 23,7 miljarder kronor. Kläder och 

skor var de produktgrupper som sålde bäst under 2016 (PostNord, 2016). Enligt Carin Blom, 

detaljhandelsanalytiker på PostNord, kommer konsumtionen förflyttas mer från fysiska 

butiker till nätet och den trenden förväntas växa. För att leda under tillväxt vill det till ett bra 

strategiskt arbete, detta kräver att företagen ser över de dagliga rutinerna för att kunna uppnå 

de långsiktiga planerna. För att nå de uppsatta målen förutsätts att verksamheten styrs med 

hjälp av en god ekonomistyrning (Nilsson & Olve, 2013). Det förutsätts att företag är lyhörda 

och progressiva i sitt strategiska arbete för att snabbt kunna anpassa sig till nya rådande 

förutsättningar (Bredmar. 2016).  

Nilsson, Olve & Parment (2010) definierar ekonomistyrning som formaliserande, 

informationsbaserade rutiner, strukturer och processer som en organisations ledning använder 

för att formulera strategier. Genom att påverka beteenden inom organisationen kan 

organisationens strategier uppfyllas. Tidigare uppfattades ekonomistyrning som enbart 

finansiella mål och uppföljning av finansiella data, en uppfattning som har ändrats på senare 

år. Numera används finansiella såväl som icke-finansiella mått för att nå uppsatta mål inom 

organisationen.  

Ekonomistyrningen ska hjälpa beslutsfattare i olika nivåer i företaget, ekonomistyrningen har 

på senare år gått från att i första hand tillgodose ledningens informationsbehov till att komma 

närmare den operativa nivån (Jannesson &Skoog, 2013). Enligt Ax & Björnenak, (2005) har 

utvecklingen gått mot att ledningen använder information från lägre organisatoriska nivåer för 

att utforma styrmodeller och nå de strategiska målen. En känd styrmodell som fått stor 

spridning är det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet introducerades på 1990-

talet av Robert S. Kaplan och David P. Norton (Ax, Johansson & Kullvén. 2011). 

Användningen av det balanserade styrkortet kan förklaras med att det på ett enkelt och tydligt 
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sätt visar hur strategier kan formuleras och kontrolleras med hjälp av finansiella och icke-

finansiella nyckeltal (Jannesson & Skoog. 2013).  

Enligt Nilsson et al. (2010) definieras strategi som tillvägagångssättet att nå långsiktiga mål. 

Ekonomistyrningens utformning och användning skall vidare överensstämma med företagets 

strategiska inriktning så att den blir ändamålsenlig. Ekonomistyrning kan således skiljas 

väsentligt åt beroende på typ av verksamhet och strategi (Ax et al. 2011). För att applicera 

ekonomistyrningen i en verksamhet används s.k. styrverktyg. Styrverktygen ska fungera som 

ett ramverk av tankemodeller och kommunikationsmönster för att kommunicera och 

förverkliga strategin (Jannesson & Skoog. 2013).  

Nyckeltal och mått är två ord vars innebörd kan tolkas som desamma, synonymer till 

begreppet nyckeltal är; prestationsmått, styrtal och styrmått (Simons, 1995). Vidare hävdar 

Simons (1995) att mått delas in i olika kategorier, finansiella och icke-finansiella. Nilsson 

et.al. (2010) beskriver att prestationsmått sätts utefter företagets strategi. Vill företagen vara 

konkurrenskraftiga krävs det att de tar hänsyn till både finansiella och icke-finansiella mått 

och utformar de mått som bäst stämmer överens med verksamheten. 

 

Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén (2016) hävdar att de flesta företag idag agerar på hårt 

konkurrensutsatta marknader. Mycket av ekonomiarbetet handlar om kostnadsbesparingar och 

effektiviseringar. Här spelar måttanvändningen en stor roll då mått tydliggör och förenklar 

särskild viktig information som företaget vill mäta och följa upp. Utgångspunkten för 

användning av nyckeltal är att de är relevanta för organisationen. Mått såsom soliditet, 

genomsnittsålder, omsättning etc. kan vara exempel på numeriska nyckeltal som beskriver ett 

förhållande. Fastställandet huruvida det är nyckeltal eller inte bestäms beroende på om det 

finns intressen för måtten. Vidare säger Catasús et al. (2016) att endast fantasin sätter gränser 

för de nyckeltal som kan konstrueras. 

 

Controllern har en viktig roll i att implementera och ge förslag på hur ekonomistyrningen kan 

utarbetas samt att följa upp användningen utav den (Nilsson, Olve & Parment 2010). Svenska 

akademins ordlista översätter controller med ordet styrekonom och som ansvarig för en 

organisations ekonomistyrning (Nilsson et al. 2010). Det är av vikt att nyckeltal är 

kommunicerbara och tillämpliga för att dess funktion skall vara till nytta, det är därför viktigt 

att controllern tillsammans med ledningen anpassar måtten utefter mottagarens kapacitet 

(Jannesson & Skoog, 2013). 

1.2 Problemformulering 

För att mäta vad som är av betydelse och vad alla i organisationen bör vara medvetna om är 

det av högsta vikt att utforma lämpliga mått som leder till att strategin synliggörs (Nilsson & 

Olve, 2013). Nyckeltal kan bidra till planeringen av en verksamhet och underlätta till att 

skapa en gemensam vision som driver organisationen åt det håll ledningen eftersträvar 

(Almqvist et al. 2016).  
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Catasús et al. (2008) förklarar att det är en utmaning att utforma mått som beskriver en hel 

verksamhet. Författarna påstår att om lämpliga mått inte kan implementeras är det en 

indikator på att företagen behöver se över sin organisation och sitt strategiska arbete. Vidare 

förklarar Catasús et al. (2008) att utan resultatmått blir det svårt att styra en verksamhet 

eftersom det inte finns något att styra med. Brunsson (2005) hävdar däremot att mått kan få 

för stor inverkan på besluten i en verksamhet. Författaren fastslår att all information inte ryms 

inom måtten, utan att det finns komplicerade sammanhang och resonemang som inte måtten 

framhäver. Brunsson (2005) anser även att mått kan förvilla beslutsfattare inom en 

organisation. För mycket information kan leda till att beslutsfattare inte agerar efter den 

initiala planen.  

Ittner & Larcker (2003) beskriver potentiella risker med prestationsmätning. Det är viktigt att 

organisationer klargör syftet med prestationsmätning för de påverkade avdelningarna. Vidare 

säger Ittner & Larcker (2003) att de mått som används ska vara relevanta, annars riskerar det 

att bli ett överflöd av mått som inte fyller något syfte. En annan risk med felaktig användning 

av mått kan vara att de används på ett olämpligt sätt (Eisenkopf, 2009). Författaren ger ett 

exempel där antal patientbehandlingar på ett sjukhus mäts, detta mått kan leda till att 

personalen på sjukhuset hellre behandlar de mindre akuta fallen vilket gör att fler 

behandlingar kan göras. Detta kan enligt måttet tolkas som att effektiviteten på sjukhuset har 

ökat. 

Ax et al. (2009) Uppmärksammar skillnaden mellan den teoretiska utformningen av 

ekonomistyrning och hur den faktiskt används i praktiken. En risk är att det blir ett gap mellan 

teorier och praktik, i praktiken sker ofta förenklingar av teorin och detta kan komma att 

förstora avståndet mellan teori och praktik. En förklaring som har starkt stöd är att utarbetade 

teorier inte stämmer tillräckligt bra överens med hur verkligheten upplevs i praktiken. Det är 

också av vikt att anpassa kommunikationen mellan olika intressenter och sätta den i sitt rätta 

sammanhang (Johanson & Skoog, 2015). Nilsson et al. (2009) hävdar att controllern har en 

viktig roll som pedagog. Det är dennes roll att förmedla och förenkla resonemang och 

prestationsmått och anpassa detta utefter intressenten. 

Uppsatsen har för avsikt att bidra till en ökad förståelse kring hur prestationsmått utvecklas 

och sedan kommuniceras vidare till den operativa verksamheten hos ett företag inom e-

handeln. Detta leder oss in på de frågeställningar vi vill undersöka.  

1.3 Frågeställningar 

Hur kan prestationsmått utvecklas i ett företag i enlighet med dess strategi? 

Hur kan prestationsmått kommuniceras till den operativa verksamheten? 

Hur kan ett företag följa upp prestationsmått? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att beskriva hur ett företag kan utforma och kommunicera 

prestationsmått. 
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1.5 Studiens disposition 

 

 

2. Metod 
 

I metodavsnittet presenteras hur vi kommer att gå tillväga för att uppnå målet med denna 

studie. I avsnittet redogörs angreppssätt samt datainsamlingen som ligger till grund för 

uppsatsens empiri. 

 

2.1 Undersökningsmetoder 

Metodiken delas främst in i två tekniker som skiljer sig en del åt. De två metoderna delas in i 

kvalitativa och kvantitativa. Deras gemensamma syfte är att skapa förståelse och få fram den 

information som eftersträvas (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa metoden används 

främst för att finna ett omfång, utsträckning eller frekvens av ett fenomen. Svaren presenteras 

oftast i sifferform och frågeformulär med givna svarsalternativ. Den kvalitativa metoden går 

mer på djupet och används för att komma närmare fenomenet och få en mer nyanserad bild. 

De får gärna kombineras i samma forskningsstudie (Johannessen & Tufte, 2003). Författarna 

Metod

• I metodavsnittet presenteras studiens tillvägagångssätt och författarnas val av 
datainsamling för att genomföra studien 

Teori
• Här redogörs den teori som ligger till grund för syftet och frågeställningarna

Empiri
• Här presenteras den insamlade primärdatan från det valda analysobjektet

Analys

• I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och den teoretiska referensramen 
som ligger till grund för uppsatsen 

Slutsats

• Uppsatsen avsutas med att besvara problemformuleringen och frågeställningarna. Här 
ges även förslag till vidare forskning
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säger att teknikerna inte strider mot varandra, utan kompletterar varandras svagheter. Samma 

uppfattning delar Patton (1994) som beskriver hur kvalitativa och kvantitativa metoder har 

olika för- och nackdelar men att dessa ändå kan användas i samma undersökning. Metoderna 

behöver inte uppfattas som konkurrerande utan kan istället brukas på ett komplementärt sett, 

mycket ofta kan det stödja varandra. Vilka av de som är mest givande beror till största del på 

det forskningsupplägg och problemföreställning som ska belysas (Grönemo, 1996.) 

Den forskningsstrategi som ska väljas måste stå i förhållande till det syfte som det används i, 

därför är det viktigt att klargöra lämpligheten i den strategi som väljs. För att välja vilken 

forskningsstrategi som används är det därför viktigt att veta vilken typ av data som ska samlas 

in och på vilket sätt det ämnas göra (Denscombe, 2016).  

2.1.1 Kvantitativa metoder  

Den kvantitativa metodens utgångsläge är att verkligheten kan mätas med hjälp av instrument 

som ger oss information i siffror. Den sociala verkligheten kan sedan omarbetas med 

statistiska metoder, för att tolka den insamlade informationen (Jacobsen, 2002). Det 

vanligaste mätinstrumentet i den kvantitativa metoden är frågeformuläret med givna 

svarsalternativ. Kvantitativ metod är användbart när forskaren vill undersöka en större skara 

på ett objektivt sätt för att få en vidare uppfattning om ett fenomen. Detta förutsätter att 

forskaren som utformar frågeformuläret har kunskap och insikt i det aktuella ämnet som 

studeras (Johannessen & Tufte, 2003). 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) finns en kritik mot den kvantitativa metodens brist på 

observerbarhet. Motståndet bygger framförallt på synen att människor och samhällen inte kan 

betraktas genom att mätas och registreras, utan är mer komplexa. All mänsklig handling har 

en meningsdimension vilket innebär att människor har egna uppfattningar och tolkningar om 

vad som sker omkring dem. (Bryman, 2002) beskriver att kvantitativa data ger en ”hårdare” 

verklighet vilket innebär att det inte ges utrymme för att nå respondenten i samma 

utsträckning som genom en intervju eller ett samtal. 

2.1.2 Kvalitativa metoder 

Information som samlas in i ord eller registreras på band är utgångspunkten för den 

kvalitativa undersökningsmetoden. Det är en användbar teknik för att gå på djupet och få en 

helhetsförståelse för ett fenomen eller frågeställning som ska undersökas. Kvalitativ metod 

kännetecknas ofta av närhet mellan dem som studeras och insamlaren av information. 

(Jacobsen, 2002.) 

Kvalitativa metoder används i regel för att förstå hur människor tolkar och upplever olika 

situationer. Metoden används ofta för att skapa en nyanserad bild av ett komplext ämne 

(Jacobsen, 2002). Intervjuer är det vanligaste tillvägagångssättet för att få ut den önskade 

informationen och anses vara lämplig för att se sambandet mellan individ och kontext. En 

kvalitativ metod är också tillämplig då det inte finns kunskap eller information om det ämne 

som ska undersökas (Johannessen & Tufte, 2003). 

Kvalitativa ansatser binds ofta till meningssamband, i skillnad mot kvantitativa som mer knyts 

till kausalitet, något som Johannessen och Tufte (2003) påstår inte är en självklar sanning. 
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Johannessen och Tufte (2003) beskriver att kvalitativa undersökningar kan vara väl så 

lämpade för att studera mekanismer och orsakssamband.  

2.1.3 Val av metod  

Enligt Johannessen och Töfte (2003) skildras de kvalitativa och kvantitativa ansatserna olika 

och en skepsis har funnits i att kombinera dessa. Författarna hävdar att det mycket väl går att 

kombinera metoderna och anser att det är en onödigt konstruerad skillnad mellan de två 

ansatserna. Teknikerna kan användas parallellt och dra fördel av varandra. Kvalitativa data 

kan belysa de siffermässiga resultaten och därmed ge ökad förståelse för de bakomliggande 

faktorerna, och vice versa (Johannessen & Töfte, 2003). 

Eftersom uppsatsens syfte efterfrågar både djup och bredd i insamlandet av information har 

både en kvalitativ och kvantitativ ansats valds. Genom att kombinera dessa två metoder får 

uppsatsen en mer objektiv och rättvisande bild. Den kvalitativa delen har som syfte att nå en 

djupare förståelse för de valda frågeställningarna. Angreppsättet möjliggör för respondenterna 

att svara fritt samt ger mer utrymme för flexibla svar. Den kvalitativa metodiken ger i motsats 

till den kvantitativa förutsättningar för att fånga upp nyanser och detaljer hos varje enskild 

respondent.  

För att undvika generalisering av de svar som fås genom intervjuer kommer även en 

kvantitativ metod användas i form av en enkätundersökning. Metoden ger en bild av hur den 

operativa verksamheten tolkar verkligheten och hur väl prestationsmåtten förmedlas.  

I den kvalitativa insamlingen av empiriskt material har individuella intervjuer gjorts utifrån ett 

semistrukturerat sätt med frågor som ger möjlighet till följdfrågor.     

 

2.1.4 Förhållandet mellan teori och empiri 

Inom samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att väva samman teori och empiri. Teorier 

som inte är empiriskt motiverade kan lätt upplevas som spekulativa, medan empiriska 

undersökningar utan fäste i en teoretisk referensram riskerar att bli isolerade beskrivningar av 

enskilda händelser. En deduktiv ansats tar sin grund i teorin och används som ett verktyg för 

att förstå empirin. En induktiv ansats tar sitt fäste i empirin och försöker utifrån den skapa 

teorier. (Johannessen & Tufte, 2003.) 

Studiens ansats utgår från valda teorier lämpade för den problemformuleringen som beskrivs. 

Genom att samla information och kunskap via teorin möjliggörs en bättre förståelse för ämnet 

och en bättre grund för att förstå den empiriska data som samlas in. Vidare ger detta 

förutsättningar för att kunna genomföra mer djupgående intervjuer och ställa adekvata 

följdfrågor kring ämnet. Följaktligen tyder detta på en deduktiv metod eftersom den teoretiska 

referensramen lägger grunden för empirin. Jacobsen (2002) hävdar att det finns en del 

nackdelar med att enbart utgå från en deduktiv ansats då denna utgår ifrån förväntningar av 

hur verkligheten ter sig. Problemet blir att empirin begränsas av att forskarnas förväntningar 

och andra relevanta infallsvinklar inte observeras. Således riskerar empirin att bli en 

självuppfyllande profetia till följd av de förväntningar som föreligger. För att undvika att 



7 
 

missa detaljer som avviker och är av relevans har studien tagit hänsyn till respondenternas 

svar på ett objektivt sätt. 

2.2 Val av analysobjekt 

Det studerade analysobjektet vill vara anonyma och kommer att benämnas med det fiktiva 

namnet AB Logistik. AB Logistik hanterar logistik och lager åt en av Sveriges största 

nätbutiker, fortsättningsvis benämnd E-handelsbutiken. E-handelsbutiken säljer mode online 

och är en av de aktörer inom branschen som omsätter mest i landet (Ehandelsindex, 2017). 

Enligt Denscombe (2014) är fallstudier lämpligt då det ger möjligheter att upptäcka 

information, beskriva saker i detalj samt att jämföra eller redogöra för vissa fenomen i en 

given situation.  

2.2.1 Val av respondenter 

 

I studien har både primär- och sekundärdata samlats in. Primärdata samlas in via intervjuer, 

enkätundersökning samt av egna observationer. För att få en grundkunskap i ämnet har vi 

även tagit del av sekundärdata som samlats in för andra ändamål än studiens. Den 

sekundärdata som samlats in har hämtats via kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och andra 

former av redan befintliga fakta. Enligt Jacobsen (2002) är det riskabelt att förlita sig på data 

som samlats in i annat syfte då denna kan bli missvisande. Därför är det av vikt att vara 

källkritisk vid inhämtande av sekundärdata. 

Personer med lämpliga befattningar har valts ut för att delta i intervjuer. Kriterierna för 

urvalet har varit att personerna ska ha koppling till företagets strategiska arbete. Intervjuerna 

har skett på plats hos de undersökta företaget och spelats in för att kunna transkribera 

innehållet. Namnet på intervjupersonerna är fiktiva för att undvika att kopplingar görs till vårt 

analysobjekt och för att bevara deras anonymitet.  

• Platschef (DC-chef) Anders Andersson 

• Logistikutvecklingschef (Logistic and develop manager) Johanna Johansson 

• Arbetsledare (Unit manager) Plock och pack, Sven Svensson 

 

Genom att intervjua olika befattningsinnehavare får vi en bra bild av hur organisationen är 

utformad. Det är en klar form av individualisering med intervjuer vid besök på plats. På så vis 

får vi fram den enskildes inställning och uppfattning (Jacobsen, 2002). Vi har även tagit 

hänsyn till att respondenterna har arbetat på företaget olika lång tid samt att viss personal är 

inhyrd under kortare perioder. Detta kan påverka utfallet av intervjuerna då några av 

respondenterna möjligen inte känner till företagets uttalade strategi, värderingar och 

arbetssätt.  

Vi har även gjort en enkätundersökning som delats ut till medarbetarna på följande 

avdelningar: 
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• Plock-och packavdelning som arbetar med utleverans till kund samt lagervård. 

Avdelningen består av cirka 120 anställda inklusive inhyrd bemanning.  

• Inleverans och returavdelning arbetar med inleveranser till lagret samt lägger ut de 

returer som skickats tillbaka. Returhanteringen behandlas i ett första steg av ett 

externt företag som sedan skickar färdiga returer för att på nytt läggas ut på lagret. 

Avdelningen består av cirka 35 - 40 personer. 

2.3 Metodkritik 

2.3.1 Validitet 

 

Jacobsen (2002) är av uppfattningen att empirin måste vara relevant och giltig för att uppnå 

ett vetenskapligt värde. Relevans och giltighet handlar om hur träffsäker mätningen av 

insamlandet är, inom samhällsvetenskapen kallas detta validitet. Enligt Bryman och Bell 

(2017) finns det två former av validitet, intern och extern validitet. 

Den interna validiteten visar på orsakssambandet mellan två eller fler variabler och dess 

beständighet. Författarna exemplifierar detta genom att ifrågasätta huruvida den ena variabeln 

verkligen har en orsakverkan på den andra variabeln eller om det är någon annan faktor som 

påverkar variabeln. Den interna validiteten beskriver därför hur väl undersökningen stämmer 

överens med verkligheten, Bryman och Bell (2017) beskriver detta som en fördel vid 

kvalitativa undersökningsmetoder. 

Den externa formen av validitet väcker frågan ifall resultatet kan generaliseras utöver det 

specifika sammanhanget som undersöks. När en kvantitativ undersökning görs, är det viktigt 

att skapa lämpliga urval av respondenter för att nå ett rättvisande resultat (Bryman & Bell, 

2017). 

2.3.2 Reliabilitet  

Reliabiliteten anger hur trovärdig och tillförlitlig valet av empiri bör vara för att kunna litas på 

(Jacobsen 2002). Bryman och Bell (2017) säger att reliabiliteten visar huruvida resultatet av 

en undersökning hade blivit likadant om den hade gjorts på nytt, eller om det enbart är 

slumpartade eller tillfälliga betingelser. Oftast blir reliabilitet aktuellt vid kvantitativa 

undersökningar. Det finns olika metoder för att testa datas reliabilitet, ett sätt är att upprepa 

samma undersökning på ett och samma objekt flera gånger. Om utfallet blir likartat vid alla 

testtillfällen visar detta på hög reliabilitet, detta kallas ”test-retest-reliabilitet” (Bryman & 

Bell, 2017). Jacobsen (2002) påstår dock att relevansen av reliabilitet är avgörande även vid 

kvalitativa undersökningar, då det är av vikt att ställa likartade intervjufrågor för att resultaten 

ska bli rättvisande. 

2.3.3 Metoddiskussion 

 

En av författarna har en bakgrund hos det valda företaget, vilket anses vara en fördel då det 

ger förutsättningar för att välja lämpliga intervjuobjekt. Risken kan vara att intervjuerna blir 



9 
 

färgade och inte tillräckligt objektiva, detta kan leda till att kritiska följdfrågor undviks. 

Författarna har varit noga med att bibehålla ett nyanserat synsätt vid intervjuerna, vilket gör 

att objektiviteten bevarats. Genom att intervjua noga utvalda respondenter med passande 

behörigheter och arbetsuppgifter förbättras den interna validiteten i resultatet. 

I samband med slutställandet av uppsatsen meddelade det studerade företaget att de ville vara 

anonyma, vilket har medfört korrigeringar i arbetet. Handledaren för studien är underrättad 

om att det studerade analysobjektet samt dess medarbetare vill vara anonyma. Därför kan 

trovärdigheten i uppsatsen bibehållas.  

Respondenterna i enkäten utgörs av anställda på AB Logistik, där en del av personalen är 

inhyrd via en bemanningsfirma. Detta gör att en del av svaren kan bli missvisande då den 

personalen inte har fått ta del av samma information som de fastanställda. Vid samtliga 

undersökningar bör försök göras för att öka undersökningens validitet och reliabilitet 

(Jacobsen, 2002). 

3.Teori och tidigare forskning 
 

I detta kapitel redogörs den teori som ligger till grund för syftet och frågeställningarna. 

Initialt presenteras ekonomistyrning som ämnesområde samt dess bakgrund. Vidare kommer 

relevanta begrepp att förklaras för att läsaren enklare ska kunna få en förståelse av 

uppsatsen. I teorin kommer även modeller och forskning som ligger till stöd för framtagning 

av prestationsmått att beskrivas. Nedan illustreras en figur över referensramens utformning. 
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3.1 Strategi 

Strategi inom ekonomistyrningen innebär att företag positionerar sig rätt inför framtiden. 

Strategin skall utgöra den långsiktiga planen för att nå de mål som organisationen har satt upp 

(Jannesson & Skoog, 2013). Den tidigare utgångspunkten har varit att strategier och mål 

utformas på ledningsnivå, varefter chefer och medarbetare arbetar utefter den. Denna syn har 

på senare år ändrats i takt med att insikten om att både chefer och medarbetare har kunskaper 

som bör integreras i strategiarbetet. På lägre organisatoriska nivåer finns ofta en närhet och 

kunskap till olika intressenter som bör tas tillvara på. Engagemang och motivation tenderar 

även att öka när fler får chans att vara delaktiga när mål och strategier tas fram (Nilsson, Olve 

& Parment, 2010.) 

Almqvist et al. (2016) hävdar att strategiarbetet är en central utgångspunkt inom 

ekonomistyrningen. Vidare trycker författarna på vikten av att strategin är sammanhängande 

och likartad på alla nivåer inom en organisation. Strategins betydelse gör i sin tur att 

omgivningen blir en viktig faktor att förhålla sig till. Almqvist et al. (2016) fastslår att 

konkurrenters, kunders och andra intressenters preferenser måste tas i beaktning vid 

utformningen av strategier och sedermera i ekonomistyrningen.  

3.2 Ekonomistyrning 

Ekonomistyrning som begrepp innefattar två fenomen som är sammansatta, ekonomi och 

styrning. Ekonomi härstammar från det grekiska orden oikos, ”hus” och nomos, ”lag” och är 

läran om hushållning med resurser. Styrning i sin tur syftar till att använda olika typer av 

information för att påverka människors beteenden och attityder samt att samla in information 

som kan hjälpa organisationen i dess planering och utveckling. (Brunsson, 2005.) 

Begreppet ekonomistyrning kan definieras på lite olika sätt, den gemensamma nämnaren är 

dock att ekonomistyrning ska svara på frågan hur något ska uppnås (Brunsson, 2005). Ax et 

al. (2009) beskriver att ekonomistyrningen har ett övergripande syfte i att hjälpa till och 

underlätta arbetet för att nå de strategiska mål som är uppsatta. Vidare förklarar författarna att 

strategin bör brytas ned och operationaliseras i olika delmål och milstolpar för att nå kärnan i 

strategin. Inom ekonomistyrningen är det den företagsekonomiska grenen som är av intresse 

snarare än den nationalekonomiska. Företagsekonomi fokuserar framförallt på interna 

aspekter kopplade till den enskilda organisationen och konsekvenserna av dem. För att kunna 

förstå innebörden av ekonomistyrningen är det av vikt att sätta den i relation till ämnet 

företagsekonomi (Almqvist et al. 2016). 

Det företagsekonomiska ämnet kan kategoriseras på lite olika sätt, i Sverige delas det 

vanligtvis upp i fyra huvudområden: (Almqvist et al. 2016): 

• Redovisning/ekonomistyrning 

• Organisation/management 

• Marknadsföring 

• Finansiering 
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Den huvudsakliga dimensionen inom ekonomistyrningen är således den interna 

redovisningen. Enligt Brunsson (2005) kan företag och organisationer själva utforma den 

redovisning som behövs för ekonomistyrningen. Det behöver inte finnas något samband eller 

likhet mellan den externa redovisningen och den interna som är avsedd för beslutsfattare inom 

ett företag. I praktiken använder ofta företag de program och redovisningssystem som 

används för den externa redovisningen även till interna redovisningen.  

3.2.1 Controller 

 

Controller som arbetsbeteckning började användas i USA i slutet av 1800-talet och det dröjde 

till 1970 innan den började användas i Sverige (Nilsson & Olve, 2013). Nilsson och Olve 

(2013) förklarar att intresset för en controllerroll växte fram i takt med en tydligare 

decentralisering av olika organisatoriska nivåer. Författarna beskriver att främst två olika 

uppgifter växte fram i samband med förändringen i organisationsstrukturen. Dels behövde 

chefer på mer decentraliserad nivå förses med anpassat beslutsunderlag och integreras i nya 

former av planering och ansvarsfördelning. Dels behövde den centrala ledningen en annan 

form av övervakning och analys av de ekonomiska siffrorna för att bevara 

koncernsamordningen. 

Definitionen av controller är enligt Olve (2013) mångbottnad. Termen har getts många olika 

betydelser varför det har uppstått en del förvirring kring dess innebörd. Almvqvist et al. 

(2016) beskriver en controller som kärnan i ekonomistyrningsfunktionen. De säger att 

controllern bör agera gentemot alla avdelningar inom en organisation och arbeta för att hålla 

ihop organisationen som en ekonomisk enhet. Nilsson et al. (2013) beskriver vidare att 

controllern har ett viktigt arbete i att kommunicera ledningens strategi och att mobilisera 

medarbetarnas kunskaper och göra dem delaktiga i organisationens utveckling. 

3.2.1.1 Business controller och accounting controller 

 

Controlleryrket har av många svenska företag delats in i två olika roller med fokus på olika 

delar inom ett företags ekonomistyrning (Nilsson & Olve, 2013). Nilsson et al. (2010) delar in 

yrket i redovisningsekonom (”accounting controller”) och affärsorienterad controller 

(”business controller”). Kortfattat kan en accounting controller sägas fokusera på historiska 

data och nutid medan business controller analyserar framtiden. Redovisningsekonomen har 

som uppdrag att se till att siffror kommer fram, medan verksamhetscontrollern använder 

siffrorna för att formulera mål och åtgärdsprogram (Nilsson et al. 2010). 

 

3.2.2 Styrverktyg 

 

I organisationer finns olika dimensioner av ekonomistyrning som behöver tas i beaktning. 

Almqvist et al. (2016) uttrycker att ekonomistyrningen existerar i två logiker, de finansiella 

och icke-finansiella logikerna. Den finansiella logiken innehåller de styrverktyg som behövs 

för att styra en verksamhet ur ett strikt finansiellt perspektiv. Exempel på styrverktyg som 
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behandlar den finansiella logiken kan vara produkt-och investeringskalkyler, 

kassaflödesanalyser, resultat- och balansräkningar och olika typer av ekonomiska budgetar. 

Vanligtvis används dessa styrverktyg för att formulera finansiella nyckeltal (Almqvist, et al. 

2016.) 

Den icke-finansiella logiken innehåller styrverktyg som behandlar andra storheter än pengar 

(Almqvist et al. 2016). Ax et al. (2012) hävdar att den mindre formaliserade styrningen har 

fått större fokus och att en organisation bör lägga fokus även på mjukare styrmedel. 

3.2.2 Styrmix 

 

Enligt Nilsson et al. (2010) är ekonomistyrning en av flera olika styrningar som påverkar 

medarbetarnas beteende, den kombination av olika former av styrning som tillämpas inom en 

organisation benämner författarna styrmix. Vidare beskriver de att styrmixens olika delar bör 

anpassas och förstärka varandra för att utforma ekonomistyrningen utefter hela 

organisationens behov. 

Malmi & Brown (2008) ger förslag på vilka beståndsdelar ledningen kan använda sig av för 

att styra beteenden på olika nivåer i organisationen.  

 

 

 

 

 

Figur 1. Egen, reviderad modell av ”Management Control Systems Package” (Malmi och 

Brown 2008 s. 291)  
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3.2.2.1 Administrativ styrning 

Malmi & Brown (2008) säger att den administrativa styrningen ska ligga till grund för den 

övriga styrningen. Den skall utgöra ramarna för den mer detaljerade styrningen och innefattar 

procedurer och strukturer. Inbegriper även organisationens ägarstyrning, organisatoriska 

strukturer och dess policyer.  

3.2.2.2 Planering 

Planering innefattar dels den långsiktiga planeringen, dvs den strategiska planeringen med 

sikte några år framåt i tiden, dels den mer kortsiktiga planeringen nerbruten i mer konkreta 

aktiviteter (Malmi & Brown, 2008).  

 

3.2.2.3 Cybernetisk styrning 

Den cybernetiska styrningen innefattar budget, finansiell såväl som icke-finansiell 

rapportering samt rapporteringssystem. Denna typ av styrning syftar till att säkerställa 

måluppfyllelse och att de mål som satts upp omprövas och utvärderas. Den cybernetiska 

styrningen utgör enligt Malmi och Brown (2008) kärnan i ekonomistyrningen. Budgetering 

har länge varit en viktig del av styrmedlen, framförallt för att de existerar i de flesta 

organisationer. Planer upprättas och följs upp för att kunna se att önskade prestationer och 

resultat har uppnåtts. Finansiella mått syftar till att sätta upp tydliga mål som de anställda kan 

hållas ansvariga för. De icke-finansiella måtten har inte samma begränsningar som finansiella 

mått och fokus ligger istället på prestationsutförande (Malmi & Brown, 2008). 

 

3.2.2.4 Belöningar och bonusar 

Belöningssystem syftar främst till att motivera och påverka individer inom en organisation. 

Belöningar och bonusar som incitament kan vara av både finansiell och icke-finansiell 

karaktär. Exempel på finansiella belöningar kan vara rörlig lön, pension, bonus och 

vinstandel. Icke-finansiella belöningar kan bestå av beröm, kompetensutveckling, utökat 

ansvar samt befordran (Almqvist et al. 2016). Ofta förknippas belöningssystem med den 

finansiella ersättningen när ett mätbart mål uppnås, belöningen ska spegla medarbetarens eller 

organisationens prestation (Jannesson & Skoog, 2013). Att öka medarbetarnas motivation 

handlar om att koppla samman belöningen till organisationens mål genom att belöna 

medarbetare vid måluppfyllelse (Almqvist et al. 2016). 

Nilsson och Olve (2013) driver tesen att belöningssystem kan påverka beteendet i negativ 

riktning. Olämpliga bonussystem kan uppmuntra aktörer att enbart handla i egenintresse, 

snarare än i linje med företagets strategi. Icke-monetära belöningar som resor, julklappar, 

utrustning och andra likartade förmåner ger främst kortlivade effekter som uppskattning för 

stunden. Catasús et al. (2008) refererar till Kohn, (1993) Why incentive plans cannot work i 

påståendet att belöningar har kritiserats i forskningen. Det hävdas att belöningssystem riskerar 

att framkalla kortsiktiga lösningar, prioritera konkurrens snararare än samarbete samt skapa 

en rädsla och misstänksamhet inom organisationen.  
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3.2.2.5 Kulturstyrning 

Kulturstyrning omfattar de värderingar och sociala normer som råder inom en organisation 

(Nilsson et al. 2010). Malmi & Brown (2008) motiverar placeringen av kulturstyrning överst i 

figuren med att den kommunicerar och innefattar en kontextuell ram för övriga styrverktyg. 

Kulturstyrningen består av styrmekanismerna ”klaner”, ”värderingar” och ”symboler”. Klaner 

är grupper av individer inom en organisation som delar samma grundläggande värderingar. 

Detta ger möjlighet för nya individer som ansluter till gruppen att snabbt anpassa sig utefter 

det rådande klimatet. De grundläggande värderingarna bestämmer vilket beteende som ska 

genomsyra organisationen, exempelvis uppförandekoder (Malmi & Brown, 2008). Genom en 

väl fungerande kulturstyrning kan medarbetarna agera på ett eftersträvansvärt sätt vilket gör 

att specifika styrsignaler inte behöver sändas. Målet är att medarbetarnas värderingar ska 

harmonisera med organisationen, på så sätt kan beslut och beteenden följa 

organisationsstrategin automatiskt. 

Symboler innefattar den miljö som organisationen verkar i, både den materiella och 

immateriella. Dessa fungerar som ett hjälpmedel för att kommunicera ett önskvärt beteende. 

Malmi & Brown (2008) förklarar att det bl.a. kan handla om kontorsinredning, arbetskläder 

eller val av leverantörer. Författarna exemplifierar detta med att en viss klädkod kan förmedla 

en viss professionalism eller att ett öppet kontorslandskap stimulerar gemenskap och 

samarbete.  

3.3 Prestationsmått  

3.3.1 Prestationsmåttens bakgrund 

 

Mått av olika slag syftar framförallt till att visualisera det som är viktigt för att nå strategin 

inom en organisation. Prestationsmätning har inom företag och organisationer sedan länge 

utgjort en grundläggande teknik inom verksamhetsstyrning (Nilsson et al. 2010).  Traditionellt 

är de mått som intresserar ledningen av finansiellt slag, på senare år har även mått av icke-

finansiellt slag fått mer utrymme (Nilsson & Olve, 2013). 

Neely (1999) skriver i en artikel att företagsprestationer har utvecklats mycket sedan början 

av 1990-talet. Författaren säger att det finns sju olika anledningar som har bidragit till 

uppkomsten av ökad mätning. De orsaker som ligger till grund för mätningen är 

föränderligheten i arbetet, ökad konkurrens, särskilt initiativtagande till förbättring, nationella 

och internationella kvalitetsutmärkelser, förändrade organisatoriska roller, förändrade externa 

krav samt informationsteknologins kraft. 

I artikeln The changing basis of performance measurement skriven av Ghalayini & Noble 

(1996) står att läsa att de finansiella måtten, såsom avkastning på investeringar, vinst och 

produktivitet var i huvudfokus framtill 1980-talet. Sedan dess har nya strategier gällande 

kvalitetsstyrning utformats pga. ökad konkurrens samt en högre kravbild från kunder. Till 

följd av detta har organisationer insett vikten av att anpassa och utveckla prestationsmåtten för 

att få större insikt i verksamheten. Robert S. Kaplan & David P. Norton introducerade i början 
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av 1990-talet det balanserade styrkortet som ett hjälpmedel för prestationsmätning. Detta 

hjälpmedel innebär att de finansiella måtten kompletteras av tre andra perspektiv; kunder, 

processer och utveckling (Kaplan, 2001). Syftet med detta styrverktyg är att ge organisationen 

bättre förutsättningar att implementera de uppsatta strategierna med hjälp av de fyra 

perspektiven (Kaplan, 2001). 

 

3.3.1 Prestationsmåttens syfte 

 

Catasùs et al. (2008) sammanfattar prestationsmått som ett numeriskt värde som syftar till att 

förklara förhållanden, verkliga eller overkliga, pålitliga eller opålitliga. Prestationsmått blir 

alltså ett uttryck för den verklighet som konstrueras eller representeras, således är 

prestationsmått sådant som verksamheten intresserar sig för. Jannesson och Skoog (2013) 

hävdar att definitionen av prestationsmått inte enbart gäller siffror som beskriver något, utan 

att verksamheten även tycker att det är användbara och intressanta. Givet att de är intressanta 

för verksamheten kan prestationsmått utvecklas på tre olika sätt: 

Olika intressenter har differentierat behov av prestationsmått. Det är exempelvis rimligt att 

den som är CFO i ett moderbolag har en differentierad syn jämfört med vad en 

underleverantör tycker är intressant. CFO intresserar sig för likviditeten medan 

underleverantören intresserar sig för prestationsmått gällande utvecklingsinstanser. Olika 

intressenter använder alltså olika prestationsmått för att med siffror frambringa en bild av 

intressanta delar av verksamheten (Jannesson & Skoog, 2013). 

Prestationsmått är ett urval av möjliga mätningar. Där urvalet av olika prestationsmått 

speglar verksamhetens syn på vad de anser är relevant och vad de prioriterar. Författarna ger 

exempel på politiskt styrda organisationer som har ett större intresse i att ta fram 

prestationsmått gällande jämställdhet än vad en verksamhet i den privata sektorn har. När det 

gäller likviditet som mått har däremot verksamheten i den privata sektorn ett större intresse 

(Jannesson & Skoog, 2013). 

Ett prestationsmått är inte evigt relevant. Olika frågor är intressanta vid olika tidpunkter eller 

skeenden. En verksamhet under tillväxt tycker att rekryterings- och kassaflödesfrågor är mest 

intressanta. Men i ett senare skede kan det vara avveckling av både personal och anläggning, 

då är rekryteringsmåtten inte speciellt intressanta (Jannesson & Skoog, 2013). 

Anthony & Govindarajan (2007) har utformat ett ramverk som beskriver hur ett företag bör 

utforma dess prestationsmått. Fundamentet i arbetet med prestationsmått är enligt författarna 

att de strategiska målen uppfylls.  
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Figur 2: Ramverk för utformning av prestationsmått (Anthony och Govindarajan ,2007) 

 

För att nå de uppsatta målen måste företagen ha en tydlig strategi, figuren ovan beskriver 

vikten av att mäta rätt faktorer. Detta för att motivera och kommunicera vad som är av 

relevans i avsikt att nå de långsiktiga målen samt kunna bedöma medarbetares prestationer 

(Anthony & Govindarajan, 2007). Vidare påpekar författarna vikten av att belöna 

medarbetares prestationer i syfte att nå strategin. Neely (2004) påpekar i sin artikel 

Management Decision att prestationsmått kan vara effektivt i form av 3 olika faktorer: 

• Klargöra vikten av prestationsmåtten för organisationen 

• Tydligt kommunicera strategin till lägre nivåer inom organisationen för att få 

medarbetarna att arbeta enligt samma målsättning 

• Utvärdering och uppföljning om huruvida prestationsmåtten följer organisationens 

strategi 

Genom att använda prestationsmåtten på ett effektivt sätt kan ledningen kontrollera 

medarbetarnas beteenden samt följa upp hur väl deras arbete följer strategin (Neely, 2004). 

Nilsson et al. (2010) belyser uppföljningens betydelse, detta för att kontrollera att 

medarbetarna är medvetna om vad måtten innebär. Måtten bör vara enhetliga och tydliga för 

att minimera risken att prestationsmåtten tolkas olika och att resultatet då påverkas negativt.  

 

3.3.2 Finansiella och icke- finansiella prestationsmått 

 

Prestationsmått kan vara av finansiell eller icke-finansiell karaktär. Historiskt har de 

finansiella nyckeltalen varit de mått som varit av störst intresse för organisationer. Finansiella 

prestationsmått kan exempelvis vara lönsamhet, resultat, kostnader, försäljning m.m. (Ax et 

al. 2009). Vidare hävdar författarna att de finansiella måtten är de som är av störst betydelse i 

en verksamhet. 
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De icke-finansiella måtten kännetecknas enligt Catásus et al. (2016) att de ger information om 

de bakomliggande faktorerna i de finansiella prestationsmåtten. Författarna ger exempel på 

icke-finansiella mått såsom personalomsättning, kundnöjdhet, effektivitet och kvalitet.  

Tung, Baird, och Schoch, (2011) förklarar att finansiella mått inte tar hänsyn till orsaker utan 

enbart konsekvenser av handlingar. De säger därför att det långsiktiga arbetet tar skada av att 

enbart fokusera på de finansiella måtten då besluten främst baseras på kortsiktig information. 

Författarna betonar därför vikten av att kombinera de båda måtten för att nå upp till de 

målsättningar som verksamheten har fastslagit. Dossi och Patelli (2010) hävdar att de finns 

fördelar med de båda typerna av prestationsmått. När det gäller att kommunicera 

prestationsmåtten till den operativa nivån är de icke-finansiella måtten att föredra. Detta 

styrker de genom tre faktorer, för de första bidrar de till att ge ökad förståelse av prestationen, 

när de används på operativ nivå. För de andra tas organisationens långsiktiga planering i 

beaktning på ett bättre sätt då viktiga motiv av prestationen uppmärksammas. Slutligen bidrar 

de icke-finansiella måtten till att vidga kontrollområdet och bidrar till att kortsiktiga mått och 

beslut undviks. 

 

3.3.3 Mätning - en utmaning 

 

Den största utmaningen med prestationsmätning är att veta vad som bör mätas samt hur det 

ska gå till. Prestationsmått måste hela tiden anpassas utefter organisationen som ska utforma 

prestationsmåtten (Waggoner, Neely & Kennerley, 1999). Trots att det är viktigt att ett företag 

har väl fungerande prestationsmått är det många företag som misslyckas med utformningen av 

dem. En stor anledning till detta anser Ittner och Larcker (2003) beror på att företag 

misslyckas med att identifiera och analysera hur måtten ska vara utformade för att passa just 

det specifika företaget. Ittner och Larcker (2003) beskriver att det måste finnas ett 

orsakssamband mellan handling och resultat, annars hjälper inte mätningen till att uppfylla 

företagets mål och strategi.  

En annan utmaning vid användandet och implementerandet av prestationsmått är att få 

sändare och mottagare att förstå måttet på samma sätt. Nilsson och Olve (2013) skriver att 

detta talar för standardiserade mått, ofta av kvantitativt slag. Vidare förklarar de att nyckeltal 

eller KPI (Key Performance Indicator) används för att betona att det rör sig om utvalda mått. 

Prestationsbedömningen bör enligt Nilsson och Olve (2013) fånga medarbetarens hela 

prestation. Utgångspunkten för bedömningen bör dock ligga i hur väl medarbetaren bidrar till 

organisationens värdetillväxt och till de finansiella nyckeltal som anses relevanta. En annan 

aspekt att ta hänsyn till vid implementering av prestationsmätning är att mottagarna kan 

relatera nyckeltalen med ett referensvärde. Catasús et al. (2008) benämner kontrollnyckeltal 

som ett bra verktyg för att alarmera och varna om ett fenomen över -eller understiger en viss 

gräns eller intervall. Det är därför viktigt att mottagarna av kontrollnyckeltalen inom en 

organisation är medvetna om dessa gränser för att veta när avvikelser uppstår.  
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3.3.4 Prestationsmåttens inverkan på medarbetare 

 

Gruman och Saks (2011) skriver i sin artikel Performance management and employee 

engagement fördelarna med att frambringa engagemang hos anställda inom en organisation. 

Genom att förstå de anställdas inverkan på organisationen och involvera de i arbetet på ett sätt 

som ökar engagemanget ges förutsättningar till att öka den organisatoriska effektiviteten. 

Lindvall (2017) driver en liknande tes och säger att kompetens hos medarbetare är 

otillräckligt om engagemanget saknas. Involvering av anställda vid beslutsfattande kan därför 

bidra till ökad entusiasm och motivation vilket i förlängningen kan bidra till ett mer kvalitativt 

arbete. Kaynak (2003) redogör i sin artikel journal of Operations Management hur en 

arbetsmiljö som genomsyras av öppen kommunikation skapar goda förutsättningar hos de 

anställda att arbeta hårdare. Han säger att kommunikationen av företagets strategi och mål 

bidrar till en förståelse av god kvalitet i det genomförda arbetet. Anställdas betydelse för att 

nå organisationens mål måste uppmärksammas och premieras.  

Lindvall (2017) påpekar att de standardiserade styrsystemets förhållningssätt är viktigt för att 

skapa en homogen målbild och en utgångspunkt för arbetet, samtidigt som individuell hänsyn 

måste tas. Olika personligheter behöver olika styrning med hänsyn tagen till individuella 

drivkrafter. Prestationsmått och andra styrprocesser kan leda till oönskade beteenden hos 

medarbetare genom att dessa vidtar åtgärder som strider mot företagets intresse. Nilsson och 

Olve (2013) säger att suboptimering, ögontjäneri och sabotage är tre exempel på 

dysfunktionella beteenden hos medarbetare. 

 

4. Empiri  
 

Kapitlet inleds med en beskrivning av den studerade verksamheten och dess 

organisationsstruktur. Därefter presenteras en sammanställning av den empiri som samlats in 

i form av intervjuer och genom enkätundersökning, innehållet återspeglar personliga 

infallsvinklar och reflektioner från de intervjuade respondenterna. Kapitlet ämnar till att 

återge och klargöra den primärdata som samlats in av författarna.  

 

 

4.1 AB Logistik 

AB Logistik är ett dotterbolag till E-handelsbutiken och har logistikansvaret för deras 

produkter. E-handelsbutiken och AB Logistik är lokaliserat på tre olika platser i Sverige. 

Eftersom AB Logistik sköter logistiken av de produkter E-handelsbutiken säljer har företaget 

inga intäktsposter vilket innebär att AB Logistik har ett kostnadsansvar gentemot E-

handelsbutiken. 
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Distribution Center Manager- Anders Andersson beskriver de olika funktionerna i E-

handelsbutikens organisation. Andersson förklarar att AB Logistik utgör en del av 6 

funktioner i E-handelsbutikens organisation där han har resultat och kostnadsansvar. Figuren 

nedan illustrerar översiktligt var AB Logistik befinner sig organisatoriskt hos E-

handelsbutiken. För att bibehålla anonymitet lämnas delar av funktionerna tomma. 

 

Figur 3. DC manager-Andersson, material från intervju, 18 april (2018) 

Figurerna nedan presenterar nyckeltalen för respektive företag. 

Nyckeltal på E-

handelsbutiken 

År 2016 2015 2014 

Omsättning (tkr) 1 195 213 1 169 905  1 094 009 

Antal anställda 190 199  163 

Årets resultat (tkr) 13 152 -12 845   304 

Figur 4. Sammanställning nyckeltal E-handelsbutiken, hämtat från Alla bolag, (2018) 

 

Nyckeltal på AB 

Logistik 

År 2016 2015 2014 

Omsättning (tkr) 102 074 128 720 144 320 

Antal anställda 160 205 242 

Årets resultat (tkr) - 65 -158 -73 

Figur 5. Sammanställning nyckeltal AB Logistik. (Hämtat från Alla bolag, 2018) 

 

 

E-handelsbutiken

Ekonomi

AB 
Logistik

Inköp HR Projekt Försäljning IT Utveckling
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4.1.1 Beskrivning av respondenter 

 

De respondenter som intervjuats är alla anställda av E-handelsbutiken men arbetar på 

dotterbolaget AB Logistik som ansvarar för logistiken åt E-handelsbutiken.  

 

- Platschef (DC Manager) – Anders Andersson 

Andersson är platschef på AB Logistik och har ansvar för resultat, budget och personal. 

Andersson har arbetat på E-handelsbutiken/AB Logistik sedan 7 månader tillbaka. Han 

kommer tidigare från ett annat stort bolag inom samma bransch där han arbetade under 10 år 

på olika positioner inom logistik. Andersson är med i utformningen av vilka prestationsmått 

som ska användas och fungerar som brygga mellan E-handelsbutiken och AB Logistik. 

Vidare ansvarar Andersson för uppföljning av prestationsmätningen, både till 

lagermedarbetare och ledningsgrupp. 

 

- Logistikutvecklingschef (Logistic-and Develop manager) – Johanna Johansson 

Johanna Johansson arbetar som logistikutvecklingschef på AB Logistik. Hon har tidigare 

arbetat bl.a. som kundtjänstmedarbetare, produktkoordinator och logistikutvecklare innan hon 

fick sin nuvarande tjänst. Johanssons arbetsuppgifter består bl.a. av att driva projekt mellan E-

handelsbutiken och AB Logistik där tanken är att förbättra kommunikationen mellan de två 

företagen. Andra dagliga sysslor är systemrelaterade, exempelvis utformning av digital 

information ut till den operativa avdelningen.  

 

- Arbetsledare (Unit Manager- Plock-och pack) – Sven Svensson 

Sven Svensson har arbetat på AB Logistik i 2 år och 8 månader. Svensson övergick efter en 

sejour som arbetsledare på en restaurangkedja till ett konsultföretag som verkar inom 

bemanningsbranschen. På konsultföretaget arbetade Svensson bl.a. som kandidatansvarig, 

konsultchef och tillförordnad affärschef innan han anställdes som Unit manager av E-

handelsbutiken. Arbetsuppgifterna består av budgetansvar för avdelningen plock-och pack, 

personalansvar samt arbetsmiljöansvar. Svensson ansvarar för 90 - 130 medarbetare inklusive 

extern bemanning. 

4.1.2 Enkätundersökning 

 

Enkäten har delats ut till samtliga operativa medarbetare på AB Logistik. Resultatet av 

enkäten går att se i bilaga 1. Medarbetarna har fått fylla i vilken avdelning de tillhör och 

enkäten har varit likadant utformad till samtliga. De två avdelningarna är plock-och pack samt 

inleveransavdelning. Enkäten gav svar från 116 medarbetare på AB Logistik. 
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4.2 Strategi på E-handelsbutiken och AB Logistik 

Under intervjun förklarar platschef Andersson att han inte var anställd på företaget när den 

senaste strategin togs fram av ledningsgruppen på E-handelsbutiken. Andersson förklarar att 

han ser E-handelsbutiken och AB Logistiks strategi som en helhet med samma ambitioner. 

Den nuvarande strategin är att öka omsättningen markant och ha en ökad tillväxt de närmsta 

åren. Andersson förklarar att AB Logistiks del i E-handelsbutikens strategi är att korta ner 

ledtiderna från det att en order läggs till att den är levererad ut till kund. Vidare säger 

Andersson att den s.k. aktiveringstiden behöver förbättras, vilket innebär den tid från det att 

en vara tas emot till att den blir tillgänglig för köp på siten. Ytterligare en viktig del i strategin 

är att förbättra kunderbjudandet. Med detta säger Andersson att kunden ska vara nöjd med alla 

delar kring ett köp via E-handelsbutiken. Tilltalande förpackning, korta leveranstider och god 

kvalitet på varorna är viktigt för att få nöjda kunder. En ambition i E-handelsbutikens strategi 

är att företaget ska jobba bottom-up istället för top-down. Målsättningen med detta 

strategiarbete förklarar Andersson är att involvera och engagera mer personal på lägre 

organisatoriska nivåer för att nå framgång för företaget. 

Sven Svensson, Unit manager på plock- och packavdelningen, säger att en ökad 

decentralisering har lett till att ansvarsfördelningen samt beslutsfattandet i större utsträckning 

sker på AB Logistik samtidigt som kommunikationsvägarna mellan E-handelsbutiken och AB 

Logistik har blivit bättre. Svensson uttrycker att strategiformuleringen tidigare varit lite 

otydlig och att AB Logistik enbart fungerat som en stödfunktion åt E-handelsbutiken. Numera 

är Svensson delaktig i den ledningsgrupp som sätter upp mål och strategi vilket lett till att AB 

Logistik kan vara med och påverka när det gäller arbetet på plock- och packavdelningen. Han 

anser att AB Logistik numera har större ansvar och mer inflytande i hur deras arbete som sista 

länk gentemot kund ska hanteras. Enligt Svensson är AB Logistiks huvudsakliga uppgift att 

förbättra och effektivisera logistiken för att nå de uppsatta mål och den strategi som har 

fastslagits.  

Johanna Johansson arbetar som logistikutvecklingschef på AB Logistik och säger att strategin 

för E-handelsbutiken är uppdelad i tre punkter. En punkt i strategin är att nå en fastslagen 

procentuell tillväxt. Den andra strateiformuleringen innebär att E-handelsbutiken ska återta 

marknadsandelar och återigen positionera sig som företaget som ligger i framkant vad gäller 

utveckling och innovation. Exempelvis var E-handelsbutiken tidiga med att använda 

profilerade personer för att nå ut till sin önskade målgrupp, något som konkurrenter nu har 

tagit efter. Målet är därmed att hitta nya tekniker och innovationer för att återigen bli det 

ledande företaget inom sitt område. 

Den tredje punkten Johansson nämner kring strategin är att E-handelsbutiken ska vara den 

bästa arbetsplatsen för sina anställda. Målet är att minska personalomsättningen som har varit 

relativt hög de senaste åren. E-handelsbutiken arbetar därför mycket med trivsel på 

arbetsplatsen, exempelvis genom att skapa en bra arbetsmiljö.  

Johansson förklarar vidare att strategiska mål sätts utefter varje avdelnings egna mål för att nå 

upp till den gemensamma strategin. Avdelningarna sätter därför mål som baseras utefter 
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vilken funktion i organisationen de har, exempelvis sätter inköpsavdelningen sina specifika 

mål medan logistik -och försäljningsavdelningen sätter sina mål. 

På frågan hur väl medarbetarna känner till företagets strategi svarade 78% att de inte var helt 

bekanta med företagets strategi. Nästan lika många svarade dock att de är väl medvetna om 

den dagliga målsättningen på sin avdelning. Ungefär hälften är även av uppfattningen att de 

inte känner sig delaktiga i att nå företagets strategi.  

4.2.1 Kultur på E-handelsbutiken 

 

Anders Andersson säger i intervjun att E-handelsbutiken nyligen har påbörjat arbetet med att 

förankra en företagskultur, något som tidigare uppfattats som diffust. I arbetet för att nå en 

homogen bild av vad företaget ska stå för har externa konsulter tagits in. De har tillsammans 

med hela organisationen (E-handelsbutiken och AB Logistik) tagit fram tre ledord, ”passion”, 

”innovation” och ”tillsammans”, som ska genomsyra den interna kulturen. I samband med 

detta arbete drivs ett projekt med att ta fram en applikation för samtliga anställda i hela 

organisationen. Andersson trycker på vikten av att få ut innebörden av de tre ledorden så att 

dessa förankras i företaget. Detta kan exempelvis ske genom att ha ett utvärderingssamtal 

efter varje jobbpass där värderingar och kultur benämns samt dagens resultat och prestationer. 

Genom att värderingarna och kulturen efterlevs ökar trivseln på arbetsplatsen, detta i sin tur 

ger bättre förutsättningar att nå förbättrade prestationer och resultat. Andersson säger att det 

tar lång tid att förankra en företagskultur, allra helst om personalomsättningen är hög. Det 

gäller därför att kontinuerligt arbeta utefter de ledord och värderingar som är satta 

tillsammans.  

Andersson ger exempel på vad de tre ledorden kan innebära i verkligheten: 

• Passion - Vara positiv och se möjligheter. Visa mod och fatta beslut. Göra sitt bästa 

varje dag. Berätta vad man känner och ge feedback. 

 

• Innovation - Vara nytänkande och se lösningar på problem.  

 

• Tillsammans - Arbeta tillsammans för att nå uppsatta mål och bilda en stark 

lagsammanhållning och gemenskap.  

 

4.3 Prestationsmåttens utformning på AB Logistik 

Sven Svensson berättar att prestationsmåtten är utformade och anpassade utefter vilken 

avdelning de tillämpas på. På de operativa avdelningarna dominerar icke-finansiella 

prestationsmått där det framförallt är fokus på effektivitet och kvalitet. På plock- och 

packavdelningen mäts effektivitet i förhållande till hur många plock respektive pack som görs 

per timme. Svensson förklarar att plock är artiklar som plockas från lagerhyllan som kunden 

har beställt. Packavdelningen sköter paketering samt utskick av de ordar som ska skickas ut 

till kund. Med hjälp av ett datorsystem kan de räkna ut hur många enheter varje person 
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plockar respektive packar. Den data som räknas fram viktas mot vilken avdelningskod i 

stämpelklockan som medarbetaren är instämplad på. Vidare förklarar Svensson att ett 

medelvärde av de totala snitt som samtliga medarbetare presterar lägger grunden för vilken 

daglig målsättning som bestäms. För att hitta en balans där personalen inte känner sig för 

stressade, skiljer AB Logistik på mål och krav. Kravet på vad som ska presteras ligger ungefär 

10% under de snitt som räknas fram, detta för att ta hänsyn till samtliga medarbetares 

arbetskapacitet och personliga förutsättningar. Platschef Andersson berättar att när budgeten 

sätts används medelvärdet från Plock-och pack för att beräkna antalet personer som kommer 

att behövas för att kunna leverera ett visst antal beställningar ut till kund. Hålls inte den takt 

som är budgeterad innebär det en kostnad för AB Logistik. Det är med andra ord viktigt att 

hålla den uppsatta produktivitetstakten för att budgeten inte ska fallera. Andersson berättar i 

intervjun att en controller nyligen tillsatts för att vara behjälplig i utformningen och 

analyseringen av prestationsmåtten. Detta för att få en ekonomisk helhet över samtliga 

avdelningar i organisationen, något Andersson uttrycker saknats tidigare. 

Johanna Johansson, logistikutvecklingschef, säger att även kvaliteten på arbetet är viktigt att 

mäta och följa upp. Hon ger som exempel att en medarbetare kan plocka många artiklar på 

kort tid men att kvaliteten kan brista om det blir mycket felplock. Därför görs en rapport varje 

vecka över antalet felplock på avdelningen vilket följs upp och återkopplas individuellt till de 

som har högst felmarginal. Andersson är också inne på att kvaliteten är viktig och efterfrågar 

fler mått som är relaterade till kvaliteten. Han skulle tycka att det vore intressant med ett mått 

som mäter kvaliteten på hur kunden uppfattar paketet som levereras. Det är idag viktigt att 

leverera en helhetskänsla till kunden där inte bara produkterna är viktiga utan även 

paketeringen, detta tror han skulle leda till färre returer. Andersson resonerar att kunden kan 

uppfatta produkterna beroende på paketering och skulle därför vilja följa upp hur 

förpackningen uppfattas av kund.  

Strategin är numera att ha kortare leveranstid till kund och därför har ett nytt prestationsmått 

utformats förklarar Andersson. Syftet med detta prestationsmått är att ledtiden till kund ska 

minskas. Utan ett mått där företaget kan följa upp de mål som är satta är det svårt att veta 

huruvida målet är genomförbart med en viss storlek på personalstyrkan.  

4.4 Kommunicering av prestationsmåtten 

Kommunikation är något samtliga respondenterna under intervjuerna påpekar som en viktig 

detalj. Platschef Andersson säger att både företagets strategi samt resultatet av de mätningar 

som görs på prestationer behöver kommuniceras på ett tydligare sätt, även om detta blivit 

bättre på senare tid. Sven Svensson är inne på samma spår, tidigare upplevde han att mycket 

information inte gick ut till personalen. Numera hålls ett möte varje månad där det informeras 

hur det har gått för företaget på kort och lång sikt samt vad som förväntas hända framöver. På 

dessa möten upprepas också de utmaningar företaget har att vänta framöver men även de mål 

och visioner som satts. Svensson fortsätter med att förklara att det rutinartat arbetar med 

veckobrev, morgonmöten, gruppmöten och även individuella möten. Han berättar att ett 

krafttag togs i november 2017 inför det stundande Black Friday. Tanken var att involvera och 

informera personalen om alltifrån fenomenet Black Fridays innebörd, till försäljningsprognos 



24 
 

samt förväntad produktivitet av personalen under helgen. Detta slutade med att företaget slog 

rekord i antal utskickade paket till kund under den fredagen. 

Enligt Svensson är en viktig del i kommunikationen att få medarbetarna att förstå vikten av att 

följa arbetsrutiner. Företaget använder sig av en stämpelklocka där respektive medarbetare 

stämplar in sig på en kod för respektive avdelning, på det sättet kan de mäta tiden varje person 

har på avdelningen och ställa det mot hur mycket personen har producerat. Informationen 

används sedan för att räkna ut ett medelvärde av allas snitt som utgör grund för målen. 

Johansson är av samma uppfattning vad gäller vikten av kommunikation. Hon säger att en 

tydlig kommunicering kan leda till ökad motivation eftersom personalen då kan förstå sin del 

i företagets framgång. Även Johansson trycker på vikten av att stämpla in på rätt kod, om en 

person exempelvis är instämplad på plockavdelningen men i själva verket arbetar på 

packavdelningen innebär det att effektiviteten blir snedvriden och då även resultatet. Detta i 

sin tur leder till att budgeten sätts utefter felaktiga grunder. 

Johansson hävdar att förväntningarna av medarbetarnas prestationer kan kommuniceras på ett 

bättre sätt, förslagsvis i mindre grupper för att få ut informationen på ett tydligare sätt. 

Andersson trycker även han på vikten av kommunikation, genom att enbart slänga upp 

siffrorna i ansiktet på medarbetarna utan att förklara varför och vad prestationerna ger 

företaget, kan motsatt effekt fås. 

Både Johansson och Andersson är inne på att det finns förbättringspotential i 

kommunikationen av mål och prestation. I enkätundersökningen svarade merparten av 

medarbetarna att prestationsmåtten kan presenteras tydligare. Svensson förklarar att de ett 

fåtal gånger lämnat ut individuell statistik till samtliga och då fått en omedelbar effekt av att 

prestationerna förbättrats. Samtidigt märkte han en allmän sänkning i trivsel och motivation 

till följd av den förmedlade informationen. Johansson är inne på att kommunikationen måste 

individanpassas, och att ledarskapet då blir en viktigt del. Det handlar enligt Johansson om att 

lära känna individen och på så sätt kunna skräddarsy kommunikationen av prestationerna, 

eftersom alla människor fungerar på olika sätt.  

4.5 Prestationsmätning som verktyg 

 

Prestationsmätning är ett viktigt verktyg i arbetet med att nå mål och kunna mäta produktivitet 

och kostnader på företaget. Enligt Svensson finns det stora fördelar med att kunna följa upp 

prestationer, eftersom personalen är utspridda över stora arbetsytor samt att de arbetar olika 

tider är det omöjligt för honom att vara på plats överallt för att ge stöd och feedback. Därför 

kan han utan att bevittna med egna ögon kunna se hur en viss individ har presterat, det ger 

möjlighet att i efterhand kunna återkoppla och ge feedback på medarbetarens prestation. På 

frågan huruvida medarbetarna känner motivation inför att veta hur de har presterat svarade 

närmare 75% att det upplevs som motiverande. Nästan 60% av respondenterna i enkäten är 

även positiva till att mäta prestationer och arbetsuppgifter på arbetsplatsen. Svensson är av 

uppfattningen att många vill ha svart på vitt dagen efter vad de har presterat föregående dag. 

Han tror även att de flesta har förståelse för att mätningen kan underlätta att hitta 

förbättringsåtgärder. Samtidigt är hans generella bild att personalen hade tyckt att det var 
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skönt utan prestationsmätning. Svensson berättar att han jobbat med 60 - 70 olika 

logistikföretag under hans tid i bemanningsbranschen. Hans intryck är att det är en skillnad på 

arbetsmiljö på AB Logistik kontra många andra logistikföretag när det gäller att följa upp och 

mäta effektivitet. 

Johansson tycker att det är bra med prestationsmätning för att veta hur man som individ har 

presterat samt hur man kan bli bättre. Personligen är hon van vid att mätas och bedömas 

utifrån hennes prestationer, detta säger hon kommer ifrån hennes tidigare erfarenheter från 

kundtjänst men även hennes tid som fotbollsspelare. Johansson tycker att det är viktigt att 

hitta en balans där hänsyn tas till individen samtidigt som budskapet når fram. Hon säger även 

att det är viktigt med kontinuitet och rutiner vid återkoppling och uppföljning till personalen. 

Kommuniceras återkoppling och uppföljning rutinmässigt blir det en naturlig del av arbetet, 

vilket gör att det inte blir lika jobbigt för personalen, då människor tenderar att vara rädda för 

förändringar.  

4.6 Belöning efter prestation 

 

AB Logistik tillämpar fast lönesättning till sina medarbetare, detta innebär att det inte ges ut 

någon rörlig form av ersättning. De anställda på AB Logistik har andra förmåner i form av 

rabatter på samtliga företag som ägs av koncernen samt friskvårdsbidrag. Det arrangeras två 

festtillställningar årligen där det bjuds på mat och underhållning i syfte att stärka gruppen och 

öka gemenskapen på arbetsplatsen. 

Enkätundersökningen visade att 70% av de tillfrågade hade motiverats av ett 

prestationsbaserat belöningssystem. På frågan vad personalen tycker om individuell belöning 

efter prestation var ungefär hälften av de 116 tillfrågade positiva till det. Platschef Andersson 

tror inte på individuell monetär belöning i ett långsiktigt perspektiv. Han säger att det är 

många parametrar att ta hänsyn till och svårt att på ett rättvist sätt belöna medarbetarna utefter 

deras prestationer. Kvaliteten på arbetet kan också bli lidande om personalen enbart arbetar 

för egen vinning, detta säger Andersson kan leda till en sämre sammanhållning. Han tror 

istället att låta individen lära sig nya arbetsuppgifter är en form av belöning som är att föredra 

för att behålla trivsel och motivation. Johanna Johansson säger att icke-finansiella belöningar 

är att föredra då i form av nya arbetsuppgifter, befordran eller en typ av karriärstege. Hon är 

dock inte främmande mot någon from av provisionsbaserad lönesättning utöver grundlönen 

om den utformas på ett väl genomtänkt sätt. 

Svensson tror inte på belöningar utefter prestation utan säger att lönen borde räcka för att 

prestera efter de mål som är satta. Han tycker att diskussionen om trivsel på arbetsplatser 

ibland tar överhand och påpekar att anställda har en arbetsplikt gentemot sin arbetsgivare. 

Svenssons mening är att arbetsmiljön blir mer trivsam om alla gör sina arbetsuppgifter fullt ut, 

han anser att det inte ska behövas belöningar för att uppnå goda resultat. Svenssons 

målsättning är att alla ska ha ambitionen att avancera i företaget genom sina prestationer utan 

att ge ut belöningar utöver grundlönen. Han exemplifierar detta genom att jämföra med 

betygsskalan i skolan där eleven belönas med ett högre betyg om de lägger ner ett hårdare 

arbete. 
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4.7 Uppföljning av prestationer 

Sven Svensson förklarar att det numera återger hela avdelningens resultat på ett morgonmöte 

där dagens mål presenteras och utvärdering av resultatet föregående dag gås igenom. 

Svensson nämner att när de gått ut med individuell statistik för samtliga märks en tydlig 

förbättring av prestationerna, samtidigt som det blir tydligt att trivselnivån sjunker. Individuell 

statistik över respektive medarbetare finns att tillgå för de som är själva vill följa upp sina 

egna prestationer. Johanna Johansson berättar att uppföljningen av kvalitetsmått såsom 

felplock följs upp varje vecka via en rapport. Tanken framöver är att gruppera arbetsstyrkan i 

mindre grupper där respektive arbetsledare lär känna individerna och på så vis anpassar 

återkopplingen. Andersson är tydlig med att både kommunikationen och uppföljningen av 

mätetalen behöver förbättras för att hela personalstyrkan ska bli medveten om strategin och de 

verktyg som används för att nå den. Anderssons uppfattning är att god kommunikation leder 

till att medarbetarna lättare kan relatera till de prestationsmått som används och på så vis 

förstå sin egen del i företagets framgång. Rutinerna kring kommunikation ut till medarbetarna 

är något som AB Logistik aktivt arbetar med.  

Svaren på frågan hur medarbetarna uppfattar att uppföljningen fungerar var spridda över hela 

skalan. 58% menade att de tycker att uppföljningen fungerar bra medan resterande ansåg att 

det finns förbättringspotential i arbetet med att följa upp och återkoppla prestationer. 

 

5. Analys 
 

I kapitlet analyseras den insamlade empirin i syfte att ge svar på problem och 

frågeställningarna. Kapitlet kommer att följa samma disposition som den teoretiska 

referensramen för att lättare kunna dra paralleller mellan teori och empiri. Parallellerna som 

identifieras kommer sedan att ligga till grund för slutsats och avslutande diskussion. 

 

 

5.1 Analys av strategi 

Platschef Anders Andersson på AB Logistik förklarade att en viktig del i E-handelsbutikens 

strategi är att företaget ska jobba bottom-up istället för top-down. Målsättningen är att 

involvera och engagera mer personal från de olika funktionerna i organisationen och på så vis 

nå framgång för företaget. Unit manager Sven Svensson är av uppfattningen att 

ansvarsfördelningen och beslutsfattandet numera sker mer decentraliserat till följd av den nya 

strategiformuleringen. Nilsson, Olve och Parment (2010) skriver att tidigare utgångspunkter i 

det strategiska arbetet har varit att det utformas på ledningsnivå vartefter chefer och 

medarbetare arbetar utefter strategin. På senare år har denna syn förändrats, ökade insikter om 
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chefer och medarbetares kunskaper har lett till att lägre organisatoriska nivåer integreras i 

strategiarbetet. Delaktighet i mål- och strategiarbete skapar engagemang och motivation hos 

personalen. Här ser vi en tydlig koppling med hur E-handelsbutiken arbetar med 

implementering av strategi i sin organisation. Trots att E-handelsbutiken aktivt arbetar med att 

integrera strategiarbetet på lägre organisatoriska nivåer visade resultatet i 

enkätundersökningen att 78% av medarbetarna inte fullständigt känner till företagets strategi. 

Detta kan bero på att det finns brister i företagets kommunikation till det operativa inom 

företaget men även att medarbetarna inte tar in den information som förmedlas. 

Almqvist et al. (2016) trycker på vikten av att strategin är sammanhängande och likartad på 

alla nivåer inom en organisation. Bättre kommunikation mellan de olika organisatoriska 

leden, har lett till en tydligare och mer homogen syn på företagets strategi enligt Svensson.  

 

5.2 Analys av ekonomistyrning 

Ax et al. (2009) påstår att ekonomistyrningens övergripande mål är att hjälpa och underlätta 

arbetet för att nå de strategiska målen som är uppsatta. Strategin bör brytas ner och 

operationaliseras i olika delmål och milstolpar för att nå kärnan i strategin. Johanna 

Johansson, utvecklingschef på AB Logistik förklarar att strategiarbetet på E-handelsbutiken 

fungerar på ett liknande sätt. Hon säger att ledningsgruppen på E-handelsbutiken har tagit 

fram strategin som avdelningscheferna får ge feedback på. Sedan sätts egna avdelningsmål för 

att nå upp till den gemensamt satta strategin. Olika funktioner i organisationen har anpassade 

mål utefter respektive avdelnings ansvarsområden där varje funktion arbetar på sitt sätt för att 

uppnå den gemensamt satta strategin. Enkätundersökningen visade att ungefär 40% av de 

tillfrågade inte kände till företagets strategi, vilket talar för att det finns förbättringspotential i 

arbetet med att förmedla strategin gentemot medarbetarna. Brunsson (2005) beskriver att 

styrning till stor del används för att påverka människors beteenden och attityder. 

Ekonomistyrningen ska svara på hur strategin och målen ska uppnås. Almqvist et al. (2016) 

beskriver controllerns betydelsefulla roll i arbetet med att skapa och upprätta kontroll över 

samtliga avdelningar i en organisation. Nilsson et al. (2013) betonar även att controllern har 

en viktig uppgift i att kommunicera ledningens strategi för att medarbetarna ska känna sig 

delaktiga i organisationens utveckling.  

5.2.3 Cybernetisk styrning 

Figur 6. Egen, reviderad modell av ”Management Control Systems Package” (Malmi och 

Brown 2008 s. 291) 
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Anders Andersson förklarar hur de icke-finansiella måtten som mäter effektivitet används för 

att sätta budgeten. Exempelvis används ett medelvärde från Plock -och packavdelningen för 

att beräkna antalet personer som kommer att behövas för att leverera ett visst antal order inom 

de leveransdagar som är kommunicerat ut till kund. Han fortsätter med att poängtera vikten av 

att hålla uppsatta produktivitetstakter för att klara budgetmålen. Enligt Malmi & Brown 

(2008) är budgetering en viktig del i den cybernetiska styrningen. Budget upprättas och följs 

upp för att kunna se att önskade prestationer och resultat har uppnåtts. AB Logistik använder 

den cybernetiska styrningen genom att kombinera de olika delarna i styrmixen. Här ser vi 

likheter med Malmi & Browns (2008) teori om hybridmätsystem där en växelverkan sker 

mellan de finansiella och icke-finansiella måtten, något som även Tung et al. (2011) 

poängterar som en nyckel i att nå målsättningen.  

5.2.2 Belöningar och bonusar 

 

Enkätundersökningen visade att 70% av medarbetarna skulle känna ökad motivation av ett 

prestationsbaserat belöningssystem. Belöningar och bonusar syftar främst till att motivera och 

påverka individer inom en organisation och kan vara av både finansiell och icke-finansiell 

karaktär. Finansiella belöningar kan enligt Almqvist et al. (2016) vara rörlig lön, 

tjänstepension, bonus och vinstandel. De icke finansiella belöningarna kan utgöras i form av 

beröm, kompetensutveckling, utökat ansvar och befordran. Jannesson & Skoog (2013) 

beskriver att belöningssystem ofta uppfattas som liktydigt med en finansiell ersättning som 

utges när ett mätbart mål uppnås. Platschef Anders Andersson förklarar att ingen rörlig lön 

eller bonus utges på företaget, han menar att belöningssystem lätt kan få en oönskad effekt i 

form av att medarbetarna mer jobbar för egen vinning och att sammanhållningen kan bli 

lidande. Andersson är av uppfattningen att goda resultat på individnivå snarare möjliggör att 

få nya arbetsuppgifter och utvecklas på företaget, vilket kan ses som en typ av belöning. 

Johanna Johansson är inne på samma spår och resonerar kring fördelarna med icke-finansiella 

belöningar i form av karriärstegar och internutbildningar. Hon är dock inte helt främmande till 

någon form av provisionsbaserad lönesättning utöver den fasta ersättningen, om den utformas 

på ett klokt sätt. Catasús et al. (2008) ger exempel på belöningssystemets potentiellt negativa 

konsekvenser i form av de kortsiktiga ansträngningarna och interna splittringar det kan leda 

till. 

Sven Svensson är av uppfattningen att personalens grundlön bör räcka för att motivera 

personalen att arbeta utefter de mål som är satta. Han säger att trivsel och god arbetsmiljö 

skapas när personalen tillsammans uppnår goda resultat. Det går att konstatera att det finns en 

rädsla att belöningssystem främjar oönskat beteende i gruppen, vilket ligger i linje med vad 

både Catasús et al. (2008) samt Nilsson och Olve (2013) skriver kring belöningssystem.  
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5.2.1 Kulturstyrning 

Figur 7. Egen, reviderad modell av ”Management Control Systems Package” (Malmi och 

Brown 2008 s. 291) 

Anders Andersson förklarar under intervjun att E-handelsbutiken nyligen introducerat ett nytt 

värderingsarbete där alla anställda inom organisationen fått vara med och utforma de 

värderingar som ska känneteckna organisationen. Syftet är att skapa en företagskultur som 

bygger på de gemensamt satta värderingarna och på så sätt göra personalen mer engagerad. 

Han förklarar att väl förankrade värderingar kan ge förbättrade förutsättningar till ökad trivsel 

och engagemang hos personalen. Malmi & Brown (2008) skriver att de grundläggande 

värderingarna bestämmer vilket beteende som ska genomsyra organisationen. Genom en 

förankrad kulturstyrning kan medarbetarna agera på ett eftersträvansvärt sätt vilket gör att 

specifika styrsignaler inte behöver sändas. Målet är att medarbetarnas värderingar ska 

harmonisera med organisationen, på så sätt kan beslut och beteenden följa 

organisationsstrategin automatiskt.  

5.3 Prestationsmått 

5.3.1 Prestationsmåttens syfte på AB Logistik 

 

Catasús et al. (2008), Jannesson och Skoog (2013) och Anthony et al. (2007) beskriver alla att 

prestationsmått måste anpassas utefter vad som intresserar verksamheten. Prestationsmåtten 

ska vara användbara och av intresse i den specifika organisationen. Liksom Ghalayini och 

Noble (1996) skriver i artikeln the changing basis of performance measurement lades stor vikt 

på finansiella prestationsmått framtill 1980-talet. Strategier gällande kvalitetsstyrning har 

sedan dess fått mer utrymme bland företagen i takt med ökad konkurrens och kravbild från 

kunder. Unit manager Sven Svensson berättar att AB Logistiks prestationsmått är anpassade 

och utformade utefter vilken avdelning de tillhör. Han förklarar att på de operativa 

avdelningarna används framförallt icke-finansiella prestationsmått med fokus på effektivitet 

och kvalitet. Både logistikutvecklingschef Johanna Johansson och Platschef Anders 

Andersson betonade vikten av kvalitet i arbetsprocessen, det kan öka effektiviteten men även 

reducera antalet returer. Här ser vi en tydlig koppling mellan vår teoretiska referensram och 

den insamlade empirin.  

Andersson förklarade att de icke-finansiella prestationsmåtten på de olika avdelningarna 

ligger till grund för de finansiella mått som påverkar E-handelsbutiken. Om kvaliteten på 

produkterna ut till kund brister ökar sannolikt returgraden vilket i sin tur sänker 

bruttomarginalen. Tung, Baird, och Schoch (2011) betonar vikten av att kombinera de 

finansiella och de icke-finansiella måtten för att lättare nå de målsättningar som fastslagits. 
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Dossi och Patelli (2010) belyser de icke-finansiella måttens funktion i att få en ökad kontroll 

och en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Johansson förklarade att en styrka i de icke-

finansiella måtten är att de signalerar när något behöver åtgärdas i det dagliga arbetet. 

Exempelvis om någon medarbetare har en hög felmarginal ges möjlighet att återkoppla detta 

direkt. De icke-finansiella måtten fungerar således som en typ av larmfunktion när något 

behöver åtgärdas.  

Brunsson et al. (2005) är av uppfattningen att prestationsmått kan ges för stor inverkan på 

besluten i ett företag. Genom att enbart ta numeriska siffror i anseende missas lätt 

bakomliggande faktorer. Vi ser en likhet i det Svensson nämner om att flera faktorer kan 

påverka resultatet av det dagliga arbetet. Det är därför viktigt att det som använder statistiken 

från prestationsmåtten har en förståelse för de anledningar som föreligger ett visst resultat.  

5.3.2 Kommunikation av prestationsmåtten 

 

En tydlig uppfattning från samtliga intervjuer är att kommunikationen av det som mäts 

behöver bli bättre. För att personalstyrkan ska bli medveten och förstå dess roll för att nå 

företagets strategi är kommunikationen fundamental. Andersson trycker på vikten av 

förmedlingen av strategin samt de prestationsmått som används för att uppnå den. Ungefär 

78% av de svarande i enkäten antydde att de inte fullt ut vet om företagets strategi. Neely 

(2004) skriver i sin artikel Management Decision de förutsättningar som krävs för att 

prestationsmått ska fungera effektivt. Bl.a. nämner han relevansen av att tydligt kommunicera 

strategin till lägre nivåer inom organisationen för att få medarbetarna att arbeta enligt samma 

målsättning. 

Johanna Johansson är av uppfattningen att en tydlig kommunikation av företagets strategi kan 

leda till ökad motivation hos medarbetarna. Figur 2 (Anthony et al. 2007) illustrerar hur 

kommunikation av det som mäts påverkar motivationen hos medarbetarna. En god 

kommunikation och förmedling av vad som ska uppnås torde alltså leda till att medarbetare 

bättre förstår vikten av arbetet de utför. Sven Svensson förklarade att det går att skönja bättre 

resultat när de tydligt förmedlar vad som ska uppnås till personalen. Ett konkret exempel som 

stärker sambandet mellan kommunikation och motivation är de resultat AB Logistik 

uppnådde under Black Friday då det tydligt kommunicerades vad som förväntades uppnås. 

Detta går även i linje med resultatet från enkätundersökningen där ungefär 70% svarade att de 

känner ökad motivation när de vet hur de har presterat. 

För att bättre nå ut med kommunikationen av vad som önskas uppnås är både Johansson och 

Andersson av uppfattningen att det borde göras mer individanpassat. Johansson ser fördelar 

med att sköta kommunikationen i mindre grupper, alternativt vid korta medarbetarsamtal för 

att det lättare ska nå fram till den enskilde individen. Hon konstaterar att olika individer 

fungerar på olika sätt och att hänsyn måste tas till olika personligheter. Andersson tror att 

motsatt effekt kan fås genom att enbart presentera siffror och mätetal utan att informera om 

dess innebörd på ett adekvat sätt. Vi ser likheter i den teoretiska referensramen som stämmer 

överens med uppfattningarna från våra intervjuer, Lindvall (2017) beskriver styrkan i att 

använda ett standardiserat styrsystem för att skapa en homogen målbild för de anställda. Han 
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påpekar dock vikten av att anpassa styrningen med hänsyn tagen till individuella drivkrafter 

hos medarbetarna.  

En annan faktor som kan leda till ökad motivation och trivsel på arbetsplatsen är medarbetares 

inverkan på utformningen av prestationsmått. Lindvall (2017) driver tesen att involvering av 

anställda inom en organisation kan bidra till ökad entusiasm och motivation vilket i sin tur 

kan leda till ett mer kvalitativt arbete. Hälften av de tillfrågade i enkätundersökningen svarade 

att de vill vara med i utformningen av prestationsmått och cirka 40% svarade att de känner sig 

delaktiga i utformningen av det som mäts. Kan företaget få fler medarbetare att känna 

delaktighet i utformningen av prestationsmått borde förutsättningar finnas till högre 

motivation. 

 

5.3.3 Uppföljning av prestationsmått 

 

För att få bästa möjliga effekt av de prestationsmått som tillämpas är uppföljning och 

utvärdering en viktig del (Neely, 2004). Sven Svensson nämner att det har blivit mer 

decentraliserat på E-handelsbutiken där AB Logistik får ta mer ansvar. Prestationsmåtten följs 

upp i olika steg då Svensson följer upp sin avdelnings resultat som i sin tur följs upp av 

platschef Andersson vilket till sist rapporteras till E-handelsbutiken. Svensson förklarar också 

fördelarna med prestationsmåtten som verktyg för att säkerställa att målen uppfylls och att de 

fungerar som en indikator på när något behöver åtgärdas. Han fortsätter att förklara hur viktigt 

det är att följa upp och kommunicera ut till personalen hur de har presterat. Johanna 

Johansson berättar att det är viktigt att skräddarsy återkopplingen till individen, något som 

inte görs fullt ut på AB Logistik. Tanken är att dela in personalen i mindre grupper för att på 

så vis bättre nå ut med återkopplingen. Enkätsvaren visar att mer än hälften av de tillfrågade 

inte upplever att de får individuell återkoppling på sina prestationer. De upplever dock att 

avdelningens prestationer återkopplas på ett bättre sätt. Enligt Andersson finns det 

förbättringspotential i den individuella återkopplingen till personalen. Han är av uppfattningen 

att personalen vill veta hur de presterar för att på så vis veta vad som kan förbättras. Tydliga 

rutiner i uppföljningen gör att uppföljningen av prestationsmåtten sker på ett naturligt sätt och 

därmed avdramatiseras.  
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6. Slutsatser och diskussion 
 

Kapitlet inleder med att ge svar på de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. 

Svaren på frågeställningarna tar sin utgångspunkt ur analyskapitlet. Avslutningsvis ges 

förslag på vidare forskning och en avslutande diskussion kring slutsatserna.  

 

 

Hur kan prestationsmått utvecklas i ett företag i enlighet med dess strategi? 

En slutsats är att AB Logistik har en väl fungerande arbetsprocess för att utforma 

prestationsmått till sin strategi och målsättning. Strategin från E-handelsbutiken är en ökad 

tillväxt och för att uppnå denna strategi har AB Logistik utformat prestationsmått som är 

anpassade utifrån sin funktion i företaget. Strategiarbetet på AB Logistik har de senaste åren 

utvecklats i takt med att kommunikationen bolagen sinsemellan har förbättrats. 

Vi kan konstatera att de prestationsmått som används för att slutligen nå strategin har 

anpassats utifrån det som är relevant. Ett exempel är att företaget vill korta ledtiden till kund 

och på så sätt nå det övergripande målet ökad tillväxt. För att möta detta utformas 

prestationsmått som mäter effektivitet, kvalitet och produktivitet. Effektivitet mäts i form av 

antal processade enheter per arbetstimme som i sin tur utgör grunden för personalplanering. 

Kvalitet mäts bl.a. i antal felplock, som även det påverkar effektiviteten och kan fördröja 

arbetsprocessen. En hög effektivitet och en god kvalitet i arbetet leder till hög produktivitet 

som är viktigt för AB Logistik, då de utgör en stor kostnadspost för E-handelsbutiken. 

 

Hur kan prestationsmått kommuniceras till den operativa verksamheten? 

 

Våra tre intervjupersoner beskriver alla vikten av god kommunikation för att 

prestationsmåtten ska tolkas och förstås på det sätt som önskas. Vår uppfattning är att AB 

Logistik är medvetna om detta och att de aktivt arbetar för att förbättra kommunikationen ut 

till medarbetarna på företaget. Närmare 75% av medarbetarna är medvetna om att deras 

arbetsuppgifter mäts samtidigt som 60% av de 116 tillfrågade ur enkäten svarade att 

prestationsmåtten kan presenteras på ett tydligare sätt. Detta visar att det finns 

förbättringspotential i arbetet med att nå ut med information till personalen. Vårt intryck är att 

AB Logistik arbetar med många kanaler för att nå ut till personalen, bl.a. i form av 

morgonmöten, veckobrev, digitala skärmar samt månadsmöten. Precis som Johanna 

Johansson nämner i intervjun borde det finnas fördelar i att individanpassa kommunikationen 

och på så vis ta hänsyn till varje medarbetares förmåga att ta in och tolka information. 

Den positiva produktivitetstakten från Black Friday i fjol hängde enligt Sven Svensson ihop 

med att AB Logistik tydligt presenterade och kommunicerade vilka mål som förelåg för 

dagen. Då Black Friday får anses vara en arbetsdag som skiljer sig från många andra i form av 
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kraftigt ökad orderingång kan inte en generell slutsats dras utifrån det exemplet. Tekniken 

som användes och den tydliga kommunikationen ledde dock ofrånkomligen till bättre resultat 

jämfört med Black Friday föregående år. Här ser vi att involvering av de anställda bidrar till 

en ökad motivation och entusiasm som i sin tur leder till bättre resultat i arbetet. 

I enkäten svarade cirka 78% att de inte känner till företagets strategi särskilt väl. Detta 

indikerar att prestationsmåtten inte fullt ut är anpassade utefter företagets strategi. För att 

prestationsmåtten ska vara i enlighet med strategin bör personalen veta att det som mäts är 

kopplat till strategin. Prestationsmätningen ska fungera som ett styrmedel i verksamheten men 

eftersom strategin uppfattas som otydligt kommunicerad hos en stor del av personalen borde 

det finnas förbättringspotential i effekten av mätningen.  

Hur kan företag följa upp prestationsmått? 

 

I våra intervjuer förklarar respondenterna att återkoppling och feedback sker på morgonmöten 

där dagens mål presenteras och utvärdering görs av föregående dags resultat. Individuell 

statistik finns att tillgå för de som är intresserade. AB Logistik har gått ut med individuell 

statistik för samtliga medarbetare vid tillfällen vilket genererat en tydlig förbättring av 

prestationerna. Samtidigt som goda resultat uppnåtts märks en negativ påverkan på 

personalens trivsel när individuell statistik ges ut. Enkäten visade att över 70% ställer sig 

positiva till mätning av prestationer och arbetsuppgifter. Detta indikerar på att det handlar om 

hur återkopplingen förmedlas snarare än att den förmedlas. Genom att gruppera arbetsstyrkan 

i mindre grupper ges förutsättningar att lära känna individen och på så vis anpassa 

återkopplingen utefter varje medarbetares personlighet.  

Enkätsvaren visar att mer än hälften av de tillfrågade inte upplever att de får individuell 

återkoppling på sina prestationer. De upplever dock att avdelningens prestationer återkopplas 

på ett bättre sätt, detta stärker den uppfattningen våra intervjupersoner hade om att den 

individuella återkopplingen behöver ske på ett tydligare sätt. 

Uppföljning av prestationsmåtten ur ett ledningsperspektiv ger förutsättningar för att kunna se 

vad i arbetsprocessen som behöver förbättras. Detta är något som sker kontinuerligt på AB 

Logistik, dock är det viktigt att de anställda känner till varför vissa prestationer mäts och hur 

det kan leda till effektivare arbetsprocesser. Vår slutsats är att det bör vara samklang mellan 

ledningen och medarbetarna i den operativa verksamheten för att skapa förståelse och få ut 

bästa möjliga effekt ur prestationsmätningen.  

6.2 Avslutande diskussion 

För att utforma relevanta prestationsmått är det viktigt att de som konstruerar måtten känner 

till företagets mål och strategi. Vi ser även att det är viktigt att medarbetarna på de operativa 

nivåerna är medvetna om organisationens mål och strategi för att förstå varför 

prestationsmåtten är av relevans. Därför är det viktigt att kommunikation och transparens 

mellan de organisatoriska nivåerna existerar. Vi tror att en fördel för att på bästa sätt nå ut 

med kommunikationen är att lära känna sin personal och på så sätt kunna skräddarsy 
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kommunikationen av uppföljningen. Enligt enkäten svarade 70% att de ser positivt på 

prestationsmätning vilket går stick i stäv med Svenssons uppfattning att de förmodligen gärna 

sluppit mätningen. Detta kan indikera vikten av tvåvägskommunikation där personalen själva 

får vara delaktiga i utformningen och användningen av måtten. Kommunikation människor 

emellan är komplext då alla är olika och har olika bakgrunder. 

Strategiformuleringen i varje funktion i organisationen bör anpassas och tillämpas till varje 

funktion. Alla funktioners egna strategi leder sedan till en enhet som utgör den gemensamma 

strategin. Detta innebär att personal lättare kan relatera till sin del i företaget. Även om cirka 

60% svarade att de inte känner till företagets strategi särskilt väl är vår uppfattning att AB 

Logistik arbetar kontinuerligt med att kommunicera strategin till medarbetarna. Med tanke på 

att kommunikation av strategin sker ställer vi oss frågan vad i kommunikationen det är som 

brister. Det kan bero på bristande engagemang och intresse från medarbetarna att ta till sig 

den information som kommuniceras. Det kan även bero på att strategiformuleringen inte är 

tillräckligt konkret och tydlig för mottagarna, vilket gör att budskapet inte når fram.  

I enkäten ser vi att en stor andel av personalen hade motiverats av ett individuellt 

belöningssystem. Med enkätsvaren i beaktande hade möjligen produktiviteten kunnat höjas 

genom att införa någon form av belöningssystem. Riskerna som vi tidigare presenterat är att 

stressnivån ökar samt att sammanhållningen på arbetet blir sämre. En annan risk torde vara att 

kvaliteten på arbetet sjunker i hetsen att uppnå belöningen. Här gäller det att hitta en balans i 

utformningen av belöningssystem där alla aspekter, positiva som negativa, tas i beaktning för 

att få en önskvärd effekt.  

6.3 Studiens bidrag 

Studien bidrar till att belysa vikten av god kommunikation mellan ledning och den operativa 

verksamheten för att öka förståelsen i företagets strategiska arbete. Genom denna studie kan 

andra dra lärdomar i sitt arbete kring utformning av prestationsmått och strategiformulering. 

Oavsett typ av företag kan kunskaper erhållas i hur en organisation med mycket operativ 

personal arbetar med att kommunicera och tillsammans arbetar gentemot ett gemensamt mål. 

Uppsatsen bekräftar också vikten av att mäta det som är relevant för det enskilda företaget.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår uppsats har vi stött på intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att forska 

vidare kring. Den teknologiska utvecklingen pekar mot att fler företag kommer att 

automatisera sina lager i framtiden. Det hade därför varit intressant att studera företag inom 

samma bransch som använder ett mer automatiserat lagersystem för att jämföra lönsamheten. 

Vilka aspekter måste tas i beaktning vid en övergång till ett mer automatiserat lager och hur 

mycket effektivare bör lagret bli för att investeringen ska vara lönsam? 

I enkätundersökningen uppenbarades att många av de tillfrågade hade motiverats av ett 

individuellt belöningssystem i någon form. Vidare studier hade kunnat göras i en verksamhet 

som tillämpar ett individuellt belöningssystem för att se vilken påverkan det ger. Vilken 
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inverkan skulle ett belöningssystem få på prestationsmåtten i ett företag? Frågan huruvida 

icke-finansiella prestationsmått såsom effektivitet, personalomsättning och sjukfrånvaro 

påverkas av ett belöningssystem skulle kunna studeras. 
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Bilaga 1, Enkät 

 
Kommunikation och utveckling av prestationsmått i ett företag 

 

Avdelning: 

Ålder: 

Kön: 

För varje fråga nedan, ringar du in det svarsalternativ som du anser stämma bäst överens. I skalan 
nedan motsvarar 1 det som stämmer minst överens med frågan och siffran 5 står för det högsta 

värdet. 
 

                  Skala 

M
in

st 

 

H
ö

g
st 

1. Hur väl känner du till företagets strategi? 1 2 3 4 5 

2. Hur delaktig känner du dig i att nå företagets strategi? 1 2 3 4 5 

3. Hur väl känner du till den dagliga målsättningen på din avdelning? 1 2 3 4 5 

4. Blir du motiverad av att veta hur du har presterat?    1 2 3 4 5 

5. Vet du om dina arbetsuppgifter mäts? 1 2 3 4 5 

6. Hur väl tycker du att förväntningarna på dina prestationer 
kommuniceras? 

1 2 3 4 5 

7. Kan prestationsmåtten presenteras tydligare? 1 2 3 4 5 

8. Hur delaktig känner du dig i utformningen av det som mäts? 1 2 3 4 5 

9. Skulle du vilja vara med i utformningen av prestationsmått? 1 2 3 4 5 

10. Vad tycker du allmänt om att mäta prestationer och 
arbetsuppgifter? 

1 2 3 4 5 

11. Får du återkoppling/feedback för dina prestationer? 1 2 3 4 5 

12. Hur väl kommuniceras återkoppling/feedback för avdelningens 
prestationer? 

1 2    3 4 5 

13. Vad tycker du om individuell belöning efter prestation? 1 2 3 4 5 

14. Hade du motiverats av ett prestationsbaserat belöningssystem? 1 2 3 4 5 

Förklaring av begrepp 

• Strategi - Med detta begrepp menas företagets långsiktiga mål. 
Exempelvis lönsamhet, marknadsandelar och tillväxt. 
 

• Prestationsmått – En sammanställning över vad som har 
åstadkommits av både enskilda individer och avdelningar. Samt hur 
denna information rapporteras och följs upp. 
 

• Belöning – Exempel på belöning kan vara bonus i form av pengar, 
komptimmar eller aktiviteter utanför arbetstid. 
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Enkätsvar: 

 

11%

29%

38%

12%

9%

Fråga 1. Hur väl känner du till företagets 
strategi?

1 2 3 4 5

7%

24%

43%

19%

7%

Fråga 2. Hur delaktig känner du dig i att nå 
företagets strategi?

1 2 3 4 5
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1%

5%

15%

38%

41%

Fråga 3. Hur väl känner du till den dagliga 
målsättningen på din avdelning?

1 2 3 4 5

7%
8%

28%

30%

28%

Fråga 4. Blir du motiverad av att veta hur du har 
presterat?

1 2 3 4 5

8%

7%

14%

27%

45%

Fråga 5. Vet du om dina arbetsuppgifter mäts?

1 2 3 4 5
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6%

22%

35%

28%

9%

Fråga 6. Hur väl tycker du att förväntningarna på 
dina prestationer kommuniceras?

1 2 3 4 5

4%

11%

33%39%

13%

Fråga 7. Kan prestationsmåtten presenteras 
tydligare?

1 2 3 4 5

21%

22%

30%

18%

9%

Fråga 8. Hur delaktig känner du dig i 
utformningen av det som mäts?

1 2 3 4 5
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16%

24%

26%

25%

9%

Fråga 9. Skulle du vilja vara med i utformningen 
av prestationsmått?

1 2 3 4 5

9%

9%

36%

34%

11%

Fråga 10. Vad tycker du allmänt om att mäta 
prestationer och arbetsuppgifter?

1 2 3 4 5

22%

22%

28%

21%

9%

Fråga 11. Får du återkoppling/feedback för dina 
prestationer?

1 2 3 4 5
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10%

16%

35%

29%

9%

Fråga 12. Hur väl kommuniceras 
återkoppling/feedback för avdelningens 

prestationer?

1 2 3 4 5

15%

18%

26%

24%

17%

Fråga 13. Vad tycker du om individuell belöning 
efter prestation?

1 2 3 4 5

12%

9%

20%

25%

34%

Fråga 14. Hade du motiverats av ett 
prestationsbaserat belöningssystem?

1 2 3 4 5
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Bilaga 2, intervjuguider 

 

Intervjuguide-Unit Manager 

Bakgrund: 
- Bakgrund 

- Utbildning 

- tid hos företaget 

- tidigare arbetsplatser 

Din anställning: 

- Nuvarande tjänst, arbetsuppgifter? 

 

- Hur många anställda har du ansvar över? 

 

Strategi: 

- Känner du till företagets strategi och mål? Hur ser den ut?  

- AB Logistik är vad vi förstått en egen del i E-handelsbutiken, på vilket sätt påverkas ni av 

detta? 

- Har AB Logistik en egen utarbetad strategi? 

- Är du med i arbetet kring strategi- och mål? 

- Hur kommunicerar ni vidare strategin till den operativa nivån?  

Prestationsmått: 

- På vilket sätt används prestationsmått på din avdelning för att mäta prestationer? Hur 

arbetar du för att motivera och öka medarbetarnas effektivitet?  

- Vilka metoder används för att mäta ovanstående? Varför? 

- I vilken utsträckning är du som Unit manager involverad i bestämmandet av vilka 

mått som ska användas? 

- Vilka rapporter får du regelbundet som du använder dig av för att styra och följa upp 

prestationer?  

- Hur gör ni för att säkerställa att innebörden av måtten förmedlas och förstås av den 

operativa nivån? 

- På vilket sätt används prestationsmått (finansiella, icke-finansiella) på din avdelning 

för att jobba enligt strategin? (effektivitet, tid, kvalitet) 

 

- Vad tycker du allmänt om att mäta prestationer och arbetsuppgifter? 

- Hur tror du att de anställda känner inför att deras prestationer och arbetsuppgifter 

mäts och följs upp? 

- Hur anser du att balansen mellan prestationer och trivsel ska vara på din avdelning? 

Hur kan man öka kraven men samtidigt inte sänka trivseln? 

- Hur ser uppföljningen av mätningen ut?  
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Intervjuguide-Platschef 

Bakgrund: 
- Bakgrund 

- Utbildning 

- tid hos företaget 

- tidigare arbetsplatser 

Din anställning: 

- Nuvarande tjänst, arbetsuppgifter? 

 

- Hur många anställda har du ansvar över? 

 

Strategi: 

- Känner du till företagets strategi och mål? Hur ser den ut?  

- AB Logistik är vad vi förstått en egen del i E-handelsbutiken, på vilket sätt påverkas ni av 

detta? 

- Har AB Logistik en egen utarbetad strategi? 

- Är du med i arbetet kring strategi- och mål?  

- Hur kommunicerar ni vidare strategin till den operativa nivån?  

Kultur och värderingar: 

- Hur ser företagets grundläggande värderingar ut?  

- Hur jobbar ni för att skapa en sund företagskultur? 

- Beskriv vad E-handelsbutiken står för och vad som ska känneteckna företaget 

Prestationsmått: 

- På vilket sätt används prestationsmått på din avdelning för att mäta prestationer? Hur 

arbetar du för att motivera och öka medarbetarnas effektivitet?  

- Vilka metoder används för att mäta ovanstående? Varför? 

- Hur utvecklar ni prestationsmått i enlighet med företagets strategi? 

- I vilken utsträckning är du som platschef involverad i bestämmandet av vilka mått 

som ska användas? 

- Vilka rapporter får du regelbundet som du använder dig av för att styra och följa upp 

prestationer?  

- Hur rapporteras prestationsmåtten uppåt (mot E-handelsbutiken)? 

- Hur gör ni för att säkerställa att innebörden av måtten förmedlas och förstås av den 

operativa nivån? 

- På vilket sätt används prestationsmått (finansiella, icke-finansiella) för att jobba 

enligt strategin? (effektivitet, tid, kvalitet) 
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- Vad tycker du allmänt om att mäta prestationer och arbetsuppgifter? 

- Hur tror du att de anställda känner inför att deras prestationer och arbetsuppgifter 

mäts och följs upp? 

- Hur anser du att balansen mellan prestationer och trivsel ska vara på din avdelning? 

Hur kan man öka kraven men samtidigt inte sänka trivseln? 

- Hur ser uppföljningen av mätningen ut?  

 

 

Intervjuguide – Logistikutvecklingschef 

Bakgrund: 
- Bakgrund 

- Utbildning 

- tid hos företaget 

- tidigare arbetsplatser 

Din anställning: 

- Nuvarande tjänst, arbetsuppgifter? 

 

- Hur många anställda har du ansvar över? 

 

Strategi: 

- Känner du till företagets strategi och mål? Hur ser den ut?  

- AB Logistik är vad vi förstått en egen del i E-handelsbutiken, på vilket sätt påverkas ni av 

detta? 

- Har AB Logistik en egen utarbetad strategi? 

- Är du med i arbetet kring strategi- och mål? 

- Hur kommunicerar ni vidare strategin till den operativa nivån?  

Prestationsmått: 

- På vilket sätt används prestationsmått på din avdelning för att mäta prestationer? Hur 

arbetar du för att motivera och öka medarbetarnas effektivitet?  

- Vilka metoder används för att mäta ovanstående? Varför? 

- I vilken utsträckning är du som utveckling/IT chef involverad i bestämmandet av 

vilka mått som ska användas? 

- Vilka rapporter får du regelbundet som du använder dig av för att styra och följa upp 

prestationer?  

- Hur gör ni för att säkerställa att innebörden av måtten förmedlas och förstås av den 

operativa nivån? 

- På vilket sätt används prestationsmått (finansiella, icke-finansiella) på din avdelning 

för att jobba enligt strategin? (effektivitet, tid, kvalitet) 
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- Vad tycker du allmänt om att mäta prestationer och arbetsuppgifter? 

- Hur tror du att de anställda känner inför att deras prestationer och arbetsuppgifter 

mäts och följs upp? 

- Hur anser du att balanse n mellan prestationer och trivsel ska vara på din avdelning? 

Hur kan man öka kraven men samtidigt inte sänka trivseln? 

- Hur ser uppföljningen av mätningen ut? 
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