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Förord 

 
Vi vill tacka de personer som gjort denna studie möjlig. Först ett stort tack till Pia Oderud och 
Staffan Ivarsson på Swedbanks HR avdelning som gav oss möjlighet att arbeta med detta 
ämne. Ert engagemang och intresse kring studien har hela tiden hjälpt oss framåt i arbetet. Vi 
vill även tacka de respondenter som deltagit med sina åsikter och tankar kring ämnet. Det har 
varit intressant att träffa alla er medarbetare och chefer och ni har alla bidragit till att vi 
kunnat belysa ämnet på ett givande sätt. Till sist vill vi även tacka vår handledare Matti Skoog 
för ditt engagemang och stöd under processens gång samt alla opponenter som givit 
synpunkter och förbättringsförslag under hela arbetet. 
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Titel Performance management på individnivå - Bonussystem för ökad prestation 
inom Swedbank 

 

Problem Performance management på individnivå innebär att styra individen utifrån 
individuella mål som förmedlar organisationens övergripande strategi till 
medarbetarna. För att förstärka styreffekterna av individuella mål kan en 
belöning kopplas till måluppfyllelsegrad. Effekten av ett bonussystem ställer 
stora krav på samarbete mellan chef och anställd då de tillsammans ska ställa 
upp realistiska mål som syftar till att utveckla den enskilde individen samtidigt 
som de bidrar till organisationens övergripande mål och resultat. Därmed är det 
viktigt att undersöka hur medarbetare och chefer påverkas av individuella mål 
kopplade till bonus och vilka effekter detta får inom företaget. Vilken effekt har 
målsättnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet på styrning och motivation 
bland medarbetare och chefer? 

 

Syfte Syftet är att undersöka och öka förståelsen kring hur styrning och motivations-
aspekter påverkas då performance management bryts ner till individnivå samt 
hur en belöningskoppling kan förstärka den eventuella styreffekten. 

   
 

Metod Undersökningen har genomförts i form av en fallstudie där intervjuer använts 
som främsta empiriinsamlingsmetod. Intervjuverktyget valdes för att få en 
förståelse för hur performance management påverkar personer inom en 
organisation utifrån ett styr- och motivationsperspektiv. Det gav möjlighet till att 
undersöka problemet på en djupare nivå där olika synsätt och åsikter kring 
ämnet kunde fångas upp under personliga intervjuer.  

  
Resultat Undersökningen visar att styrfilosofin inom en organisation inte påverkas i 

nämnvärd utsträckning av performance management på individnivå. Det som 
påverkas är hur organisationen väljer att hantera styrningen i form av de 
svårigheter som uppstår i och med att målen blir individuella. De största 
svårigheterna med ett individuellt målsättningsprogram är att få en jämvikt 
mellan finansiella och ickefinansiella mätetal där målen kommuniceras och 
förankras hos medarbetarna på ett fungerande sätt. Trots att de mjuka målen 
uppfattas som oerhört viktiga på individnivå så är det dessa mål som skapar de 
största svårigheterna. Fallstudien har visat att en tydlig målsättning med 
konkreta och realistiska mål är en förutsättning för att påverka styrningen i 
positiv riktning. Det framgår även att rättvisa är viktigt i och med att en bonus 
kopplas till måluppfyllelsegrad varför kvalitén på målsättningsarbete och 
uppföljningen är av stor vikt. 
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performance in Swedbank 
 
Problem Performance management helps the organisation clarify the strategy through 

individual targets. To reinforce the management effect a bonus can be connected 
to the fulfilment of targets. When a bonus is connected to performance 
management it is vital that the communication between managers and co-
workers is well functioning and that the individual targets support the co-
workers learning as well as they support the organizations overall targets. 
Therefore it is important to investigate how co-workers and managers are 
affected by individual targets and what consequences it has on the organization. 
What impact has the target setting-, follow up- and evaluation process on the 
organisation’s management and the motivation among the staff? 

 
Purpose The purpose of this study is to investigate and increase the understanding of how 

management and motivational aspects is affected when performance 
management is broken down to individual levels and how a reward can enhance 
the possible control effect. 

 
Method This study has been performed through a case study where interviews have been 

the primary method. Several interviews were conducted to gain an 
understanding of how performance management influences employees in an 
organization on the basis of a control and motivational aspect. Interviews made 
it possible to examine the purpose on a deeper level, where different opinions 
and approaches to performance management could be collected.  

 
Result The control function is not influenced by the fact that performance management 

is broken down to individual levels. The difficulty with this topic is the 
problems that arise when targets are made individualized. Individual targets 
make it hard to find a balance between financial and non-financial 
measurements and to gain the approval of employees. Non-financial goals cause 
the biggest problems since these are the hardest goals to measure and reward. 
Despite problems surrounding the non-financial goals there exist a great 
confidence in such goals. The case study shows that performance management 
on an individual level demands a well functioning communication to effect 
organisational management in a positive direction. It also shows that a bonus 
connected to targets demands a high quality in the rewarding procedure where 
justice plays an important part. 
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1 Inledning 

Konkurrensen och utvecklingen på den globala marknaden är idag tuffare än någonsin vilket 
sätter stor press på företagen att skapa ett större värde inom organisationen. De är tvungna att 
agera snabbare och förbättra sig hela tiden för att kunna möta den internationella 
konkurrensen kring pris, flexibilitet och effektivitet. För att klara av denna förändring behövs 
det nya strategier och styrsystem då effektiv styrning är till en stor fördel för att klara av de 
förändringar som ständigt pågår.1 Dagens samhälle utvecklas allt mer mot att bli ett 
informationssamhälle där människan får en starkare ställning inom företag och organisationer. 
Kunskapsintensiva organisationer växer sig starkare och tjänsteproducerande företag blir 
vanligare där det är människan som skapar värde för dessa typer av företag2. Människans 
kompetens och kunskap skapar mervärde för organisationen och bidrar därmed till dess 
utveckling3. Styrmodeller har utvecklats för att försöka belysa personalens betydelse för 
organisationens utveckling och fortlevnad, t.ex. balanserat styrkort. Det innebär också att 
arbetet med personalen utvecklar verksamheten vilket skapar en balans mellan individens och 
organisationens behov4. Genom att uppmärksamma och arbeta med personalen förväntas 
prestationerna öka och därmed skapa större värden för organisationen.5  
 
Personalen och deras kompetens fick mer uppmärksamhet i styrningen av organisationer 
under 1980-talet. Ledare för organisationer ansåg att mätning av enbart finansiella aspekter 
inom organisationen gav en felaktig bild av hur företaget presterade. En utvidgning av att 
mäta flera olika prestationsmått än enbart finansiella genomfördes och även personalen och 
kunder började mätas. Det visade sig att informationen som mätningarna gav var väldigt 
användbara vid styrning och resultatmätning utvecklades därmed till att bli ett styrinstrument 
– performance management.6 Det finns olika sätt att beskriva performance management där 
Amaratunga och Baldry menar att performance management innebär att information från 
mätningar används till att sätta mål och genom resursfördelning samt spridning av 
information arbeta mot att uppfylla dessa mål. Gartner group beskriver performance 
management som ett samlingsbegrepp för olika verksamhetsstyrningsmodeller som är 
uppbyggda av de fyra delarna metod, mätning, processer och system där syftet är att styra, 
övervaka och förbättra ett företags prestationer. En populär metod vid användning av 
performance management är balanserat styrkort då det ger en bra spridning av mätetal inom 
organisationen.7 För att kunna arbeta med effektiv resultatstyrning måste mål sättas, beslut 
fattas, resurser allokeras och spridas samt att det finns en fungerande uppföljning. En 
fungerande resultatstyrning behöver även ett datasystem som kan lagra, processa samt 
analysera informationen från mätningarna.8 
 

                                                 
1A. De Waal (2007), sid 2 
2 Hai Ming Chen et al (2004), sid 116 
3 Kieran Sheedy-Gohil (1996), sid 16-20 
4 Löfgren(1996), sid 5-6 
5 Mårtensson (2007), sid 6 
6 Busi och Bititci (2006), sid 7-8 
7 Viaene och Willems (2007), sid 15 
8 Busi och Bititci (2006), sid 14 
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Bankmarknaden är en tuff marknad där konkurrensen blir allt hårdare mellan de etablerade 
storbankerna. Konkurrensen leder till att bankerna måste hitta nya strategier för att behålla 
eller möjligtvis öka sina marknadsandelar. Alla kan inte vara bäst på allting så det är viktigt 
att hitta en egen väg för att nå bästa möjliga framgång. Det mest använda sättet för att behålla 
sin position är att satsa på produktutveckling och vara först med det bästa och att ha ett 
fungerande system för utveckling och uppföljning. Rekrytera, behålla och utveckla de 
anställda som har förmågan att skapa mervärde inom företaget är även det en viktig del. Det 
innebär att en bank måste tillgodose alla delarna för att ha en möjlighet att behålla och 
utveckla positionen på marknaden. Det krävs en väl avvägd sammansättning av lokalisering, 
informationssystem, arbetsmiljö samt duktiga medarbetare för att skapa en god position.9 
 
Swedbank har länge arbetat med att utveckla sin styrning av verksamheten och är en av 
Europas ledande organisationer när det gäller utveckling av den traditionella 
ekonomistyrningen. Redan efter att Föreningsbanken och Sparbanken sammanslagits under 
slutet av 1990-talet började utvecklingen av ett nytt styrsystem. Det nya styrsystemet 
baserades på idéer från ”total quality management” där alla delar inom organisationen ska 
sätta kunden i fokus. Andra modeller så som balanserat styrkort influerade deras styrning då 
ett av målen med det nya styrsystemet var att dåtid, nutid och framtid skulle reflekteras. 
Mätningar av såväl kunder som personal ingår i denna styrmodell och är en väldigt viktigt del 
i Swedbanks styrning. Att hitta samband mellan personalen, kunder och lönsamhet genomförs 
systematiskt för att på så sätt kunna påverka styrningen. Genom dessa sambandsanalyser 
framkommer det att bra ledarskap skapar lönsamhet. Ett bra ledarskap skapar medarbetare 
som trivs och genom detta blir kunderna bra bemötta vilket ökar försäljningen.10 Därmed har 
mätningar och styrning av personalen en viktig del i styrningen av bankens verksamhet. 
 
Styrningen av personalen har tagits till ännu en nivå under 2007-2008 då ledningen för 
Swedbank beslöt sig för att upprätta ett pilotprojekt kring performance management på 
individnivå. Detta innebär i praktiken att de tillsammans med medarbetarna upprättat 
individuella mål för varje enskild person. Chefer och medarbetare har tillsammans utarbetat 
mål som syftar till såväl personlig- som resultatutveckling. Målen ska motivera de anställda 
till ett mer effektivt sätt att arbeta, att göra rätt saker på rätt sätt. För att belysa vikten av varje 
medarbetares deltagande i organisationens totala resultat har ett incitamentprogram i form av 
ett bonussystem utvecklas. Genom att belöna den enskilde medarbetaren ökar förhoppningsvis 
viljan att uppnå de uppsatta målen ytterligare. Styrkortet på individnivå innebär 
förhoppningsvis vinster för organisationen som helhet genom att tydliga mål och 
utvecklingsplaner utarbetas. För medarbetarna blir vinsten en möjlighet till bonus samtidigt 
som varje individ på ett tydligt sätt kan se sitt bidrag till organisationens övergripande mål 
genom uppfyllelse av de personliga målen.11 

                                                 
9 Mosad Zineldin Bank (1996), sid 12-13 
10 Johansson och Skoog (2007) sid 100-101 
11 Interna dokument 
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1.1 Problemområde 

Effektiv resultatstyrning innebär tydlig information om organisationens strategi, vilka resultat 
som ska uppnås, vilka som uppnåtts och inom vilka ramar medarbetarna får verka för att 
uppnå ett resultat.12 Performance management på individnivå innebär att styra individen 
utifrån en resultatorienterad strategi. Det kan t.ex. uppnås i form av ett bonussystem som 
syftar till att öka den enskilda prestationen för att tillgodose organisationens övergripande mål 
och resultat. 
 
Resultat är ofta sammanlänkat med belöning vilket innebär att den anställde i hög grad 
försöker påverka resultatet och sitt ansvarsområde för att uppnå de uppställda målen. Utfallet 
av detta agerande är ofta positivt för organisationen som helhet då det totala resultatet 
påverkas i positiv riktning.13 Avsikten med belöningar är att påverka de anställda att prestera 
bättre och motivera dem till att arbeta mot uppsatta mål.14 Det syftar även till att öka 
lagkänsla, samarbete och kunskap om företagets strategi och resultatmål.15 Belöning av 
prestationer är en strategi som företaget väljer att använda sig av för att erhålla ökad 
effektivitet.16 Då effekten av ett bonussystem till stora delar handlar om att förtydliga och 
fastställa personliga mål samt resultatnivåer att jobba mot ställer detta stora krav på samarbete 
och ledningsförmåga mellan chef och anställd. Det handlar om att tillsammans ställa upp 
realistiska mål som syftar till att utveckla den enskilde individen samtidigt som målen bidrar 
till organisationens övergripande mål och resultatsträvan. Frågor som blir viktiga i 
utvärderingen av ett bonussystem är därför om målsättningsprocesserna fungerar 
tillfredsställande för chef och medarbetare. 
 

� Vilken effekt har målsättnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet på styrning och 
motivation bland medarbetare och chefer? 

 
Belöning av medarbetare hanteras ofta genom olika typer av lönesystem där syftet är att 
motivera de anställda genom möjligheten att erhålla en högre lön vid bättre prestationer. Ofta 
kopplas bonussystemet till företagets övergripande mål där utbetalning av bonus är beroende 
av den totala resultatutvecklingen. Belöningen kan vara kollektivt eller individuellt beräknad 
och det är viktigt att bonussystemet utformas för att passa respektive enhet där såväl resultat 
som egenutveckling belönas.17 Belöningssystem kan även ha den effekten att införandet kan 
medföra att nya kompetenta medarbetare lockas till företaget vilket kan påverka företagets 
resultat på längre sikt.18 Bonussystemets grundläggande funktion är att motivera och utveckla 
de anställda inom organisationen vilket förhoppningsvis ska påverka organisationen som 
helhet. Det är dock inte alltid fallet då bonussystem även kan ha en motsatt effekt på 

                                                 
12 A de Waal (2004), sid307 
13 Otley (1995), sid 57 
14 Smitt et Al (2002), sid 76 
15 Lindblom(1996), sid57 
16 Smitt et Al.(2002), sid76 
17 Smitt et Al.(2002), sid 14-15 
18 Smitt et Al.(2002), sid 80 
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prestation och arbetsklimat. Följande viktiga frågor i detta utvärderingsarbete blir därmed att 
se vilken effekt bonussystemet har för motivation och arbetsklimat. 
 

� På vilket sätt påverkas medarbetare och chefer av bonussystemet och vilka effekter får 
det inom företaget? 
 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och öka förståelsen kring hur styrning och motivationsaspekter 
påverkas då performance management bryts ner till individnivå samt hur en belönings-
koppling kan förstärka den eventuella styreffekten. 
 

1.3 Begreppsförklaringar 

Hårda mål  Dessa mål behandlar försäljningsstatistik för varje medarbetare vilket 
presenteras antingen i antal sålda produkter eller i monetära enheter. Dessa mål 
går relativt enkelt att värdera i monetära enheter. 

 
Mjuka mål  Behandlar icke finansiella mått så som efterlevnad av värderingar och
 beteenden. Det är svårt att koppla en intäkt eller kostnad och omvandla de
 mjuka målen till monetära enheter. 
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2. Metod 

Detta kapitel beskriver metodvalet för undersökningen och tillvägagångssättet vid 

insamlandet av det empiriska och teoretiska materialet. 

2.1 Metodval  

Styrning av människor är ett komplext socialt fenomen och för att kunna skapa förståelse 
kring hur människor påverkas av olika styrmodeller och varför vissa beteenden uppträder 
behövs det utrymme för att kunna förstå individer på ett djupare plan.19 Fallstudier kan 
beskrivas som ett försök att belysa ett eller flera beslut, varför de tagits, hur de har genomförts 
och vilka konsekvenser detta har fått20.  Det föll sig då naturligt att studera performance 
management på individnivå i form av en fallstudie i Swedbank där ett individuellt 
incitamentsprogram genomförts. Genom att studera Swedbank på ett kvalitativt sätt kunde en 
ökad förståelse kring hur performance management påverkar individerna och styrningen i 
organisationen erhållas.  
 
Performance management var ett relativt nytt begrepp för författarna varför det behövdes en 
förståelse kring vad som var viktigt inom ämnet innan den empiriska insamlingen började. 
Därmed inleddes arbetet med att studera teorier om performance management och 
belöningssystem. Trots att undersökningen inleddes med teoristudier var det ändå samarbetet 
med uppdragsgivaren Swedbank som lade grunden för vilka områden som skulle komma att 
studeras närmare inom området performance management. Samarbetet lade grund för de 
forskningsfrågor som påverkar hela uppsatsens innehåll och utformning. Därmed har en 
induktiv ansats använts för att försöka skapa förståelse för hur performance management 
nedbrutet till individnivå påverkas ur ett styr- och motivationsperspektiv21. De områden 
uppdragsgivaren önskade få undersökta resulterade i två forskningsfrågor vilka också utgör 
grunden för den teori, empiri och analys som senare presenteras i uppsatsen.  
 
Det insamlade materialet från den teoretiska och empiriska undersökningen presenteras 
utifrån de forskningsfrågor som ställdes i inledningen av arbetet. Vilken effekt har 
målsättnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet på styrning och motivation bland 
medarbetare och chefer? På vilket sätt påverkas medarbetare och chefer av bonussystemet och 
vilka effekter får det inom företaget? Analysen av materialet följer samma mönster som 
referensram och det empiriska materialet för att få en tydlig bild av sambandet mellan teori 
och empiri. 

                                                 
19 Yin (2003), sid 1-3 
20 Yin (2003), sid12 
21 Bryman (2006), sid. 22 
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2.2 Val av undersökningsobjekt 
Valet av undersökningsobjekt styrdes till stora delar av det uppdrag och samarbete som 
Swedbank kunde erbjuda samtidigt som organisationen fyllde en stor funktion för 
undersökningens syfte. Organisationen hade nyligen genomfört ett pilotprojekt som 
behandlade performance management på individnivå och var intresserade av att se utfallet av 
pilotprojektet. Genom ett nära samarbete med involverade personer i projektet kunde ett 
intressant undersökningsområde utformas och fallstudien för denna undersökning 
genomfördes på sex av de sju kontor som deltagit i pilotprojektet i Sverige. Urvalet av de sex 
kontoren skedde i samförstånd med uppdragsgivare då dessa kontor ansågs passa bäst för 
undersökningens syfte. Därmed kunde såväl Swedbanks önskan om en utvärdering fyllas, 
samtidigt som ett fungerande undersökningsobjekt kunde erhållas för detta arbete. Swedbank 
är en framstående organisation vad gäller styrfrågor och hantering av icke monetära faktorer 
och därmed fanns mycket kunskap och intresse kring dessa frågor. Organisationen som sådan 
passade därmed mycket bra som objekt för denna fallstudie.   

2.3 Insamling av teori 
Teorin som används har sammanställts utifrån artiklar och litteratur inom ämnet performance 
management samt material som hanterat belöningssystem och effekterna av detta. Materialet 
insamlades till största del från sökdatabaserna Emerald och Elin samt högskolas egen 
biblioteksdatabas. Sökorden som användes var ”performance management”, ”performance 
measurement” och ”pay for performance”, utifrån dessa begrepp kunde ett omfattande 
material insamlas. Urvalet av material har skett både innan och efter att den empiriska 
undersökningen gjordes. Detta för att få en bra grund till intervjuerna och samtidigt ha 
möjlighet till att anpassa teorimaterialet utifrån det material som framkom under 
undersökningens gång. 

2.4 Intervju 

Metoden som användes för att samla in det empiriska materialet var 18 intervjuer där urvalet 
bestod av personer som deltagit och påverkats av performance management på individnivå. 
Intervjumetoden valdes för att få en förståelse för hur performance management påverkar 
personer inom en organisation utifrån ett styr- och motivationsperspektiv. Det gav möjlighet 
till att undersöka problemet på en djupare nivå där olika synsätt och åsikter kring ämnet kunde 
fångas upp under personliga intervjuer. Syftet med uppsatsen var att fånga två olika 
perspektiv av performance management på individnivå vilket också påverkade metodvalet. 
Intervjuerna gav möjligheter till att utforma och formulera frågor på ett förståeligt sätt för 
respondenterna, samtidigt som det gav möjligheter till ytterligare förklaringar till 
frågeställningarna i de fall dessa inte ansågs fullständiga av respondenterna. Detta skulle ej 
vara möjligt vid användande av en kvantitativ ansats i form av enkäter. Användande av 
enkäter frambringar en mer generaliserad bild av populationens uppfattning kring ämnet då 
respondenterna består av en väsentligt större del av populationen. Då syftet med 
undersökningen var att skapa förståelse för hur performance management påverkar individer 
var det viktigare att kunna följa upp faktorer och få en djupare förståelse hur påverkan skett 
än att skapa en omfattande generaliserbarhet.  
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Intervjuer är en flexibel undersökningsmetod där tyngdpunkten ligger vid respondenternas 
egna synsätt och uppfattningar istället för vid intervjuarnas frågeställningar. 22 De frågor som 
ställdes till respondenterna syftade till att fånga upp de tankar och åsikter som fanns kring 
incitamentsprogrammet. Därmed fanns det även ett behov av flexibilitet kring 
frågeställningarna till respondenterna vilket personliga intervjuer ger möjlighet till.  
Flexibilitet var särskilt viktigt då intervjuer genomfördes med många olika personer vilket 
medför att samma frågor och förklaringar måste kunna framställas på ett passande sätt för 
respektive respondent. För att erhålla en övergripande förståelse för åsikterna kring 
performance management på individnivå valdes intervjuer med berörda personer framför 
andra metodalternativ. Intervjuerna fångade upp många personers olika uppfattningar vilket 
gav möjligheter till förståelse och analys av hur performance management på individnivå 
påverkar styrning och motivationsfaktorer. 

2.4.1 Urval 

Urvalet av respondenter gjordes utifrån de perspektiv som uppsatsen syftade till att undersöka 
dvs. styr- och motivationsperspektivet. Styrperspektivet styrde urvalet mot de chefer som 
berörts av ett incitamentsprogram och som därmed hanterat frågor kring målstyrnings-
processer. Respondenterna för undersökningen valdes utifrån de kontor som varit delaktiga i 
pilotprojektet av incitamentsprogrammet. Motivationsperspektivet tillgodosågs genom ett 
urval av medarbetare inom berörda kontor. Urvalet av dessa personer gjordes av respektive 
chef utifrån önskade kriterier från författarna. Dessa kriterier avsåg en relativt jämn fördelning 
av män och kvinnor, åldersfördelning samt olika yrkesroller. Detta för att erhålla en så bred 
bild som möjligt av uppfattningarna kring incitamentsprogrammet då åsikterna och 
uppfattningarna om programmet troligtvis påverkades av dessa faktorer.  Antalet respondenter 
bestämdes i samförstånd med cheferna för respektive kontor där tillgänglighet och vilja för att 
delta i undersökningen blev de viktigaste parametrarna utöver de önskade urvalsfaktorerna. 
Önskemålet om antalet respondenter var en chef samt två till tre medarbetare vid varje kontor 
för att erhålla en så jämn spridning av de önskade urvalskriterierna som möjligt. Detta 
tillgodosågs på alla kontor och därmed kunde syftet med uppsatsen tillgodoses på ett 
trovärdigt sätt. 

2.4.2 Tillvägagångssätt för intervju 

Intervjuprocessen inleddes med en planeringsfas där tiden för genomförandet fick styra 
antalet respondenter och omfattningen av intervjuguiden. Utifrån detta utformades sedan 
forskningsfrågor vilka utvecklades till intervjufrågor (se bilaga 1 och 2). Forskningsfrågorna 
utformades utifrån de områden uppdragsgivaren önskade få belysta och den teori som 
studerats varifrån intervjufrågor utformades för att fånga upp olika åsikter och tankar kring 
ämnet. Under planeringsfasen diskuterades och utformades även hur det empiriska materialet 
skulle sammanställas och presenteras. Detta påverkade utformningen av intervjuguiden och 
genomförandet av intervjuerna mot en strukturerad utformning.  
 

                                                 
22 Bryman (2006), sid 300 
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Intervjun inleddes med att förklara syftet med intervjuerna och arbetet med uppsatsen som 
helhet. Därefter inhämtades samtycke om deltagande från varje respondent samt kort 
information om hur materialet från intervjuerna skulle komma att hanteras och presenteras. 
Intervjuerna styrdes utifrån det på förhand bestämda frågeformuläret där även kontrollfrågor 
användes för att säkerställa valideringen av det insamlade materialet. Genom att ställa samma 
frågor till alla respondenter men olika formulerade beroende på person och omständigheter 
kunde mesta möjliga information insamlas och risk för missförstånd undvikas. Det fanns även 
en medvetenhet kring att inte relatera till tidigare intervjuer eller svar som kunde påverka 
respondenten i någon riktning, allt för att få så personliga och ärliga svar som möjligt. För att 
styrka validiteten ytterligare användes inspelning av intervjuerna, vilka senare användes som 
stöd till de anteckningar som fördes under intervjutillfället. 
 
Utskrift och sammanställningen av intervjuerna skedde genom triangulering vilket innebär att 
båda författarnas enskilt sammanställde anteckningar och intryck från respektive intervju och 
vid oklarheter gick tillbaka till inspelningarna av intervjuerna vilket blev den tredje parten23. 
Utifrån det sammanställda materialet diskuterades sedan en gemensam uppfattning kring de 
olika svaren fram vilket sammanställdes i ett övergripande dokument. Detta för att i största 
möjliga mån undvika missuppfattningar och felciteringar. Fördelen med detta förfarande var 
att varje intervju analyserades två gånger vilket bidrog till att en mer rättvisande bild av 
materialet kunde presenteras. Trianguleringen av texterna gjordes så snart som möjligt efter 
respektive intervju i syfte att fånga in de flesta intryck och tankar innan dessa försvann ur 
minnet.  
 
Tolkningen av det empiriska materialet skedde utifrån det sammanställda intervjumaterialet.  
En gemensam diskussion författarna emellan resulterade i en gemensam bild av 
respondenternas åsikter och vad dessa svar kunde bero på. Rapporteringen av det empiriska 
materialet gjordes sedan utifrån de övergripande forskningsfrågorna som författarna syftade 
besvara utifrån teori och empiri. De många intervjuerna bidrog till att skapa en övergripande 
bild av performance management på individnivå. Detta innebar att de svar som inhämtades 
från respondenterna presenterades som en helhet där gemensamma åsikter och uttalanden fick 
ligga till grund för materialet. Utifrån detta lyftes sedan några avvikande eller särskilda åsikter 
fram i syfte att försöka nyansera materialet på ett intressant sätt. 

2.4.3 Etiska aspekter 

Intervjuer innebär ett ställningstagande vad gäller hantering av konfidentiellt material, 
samtycke från respondenter samt konsekvenser med undersökningen och dess presenterade 
material. Detta eftersom intervjuer är ett personligt samspel med enskilda individer vilket 
påverkar förståelsen av respektive människas situation.24 Genom att fundera och förhålla sig 
till de etiska aspekter som var viktiga i denna undersökning utarbetades ett etiskt protokoll 
som hanterade de olika delar som kunde anses vara av vikt för respondenterna. Detta 

                                                 
23 Yin (2003), sid 98 
24 Kvale (1997), sid 104 
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protokoll användes vid alla intervjuer för att säkerställa att samma information om hantering 
av uppgifter delgavs alla respondenter. Konfidentialitet var en viktig del i dessa intervjuer, 
vilket behandlades i protokollet, därför presenteras materialet som löpande text med syfte att 
lyfta fram majoritetens gemensamma tankar och åsikter som fångats upp. Citat och referat 
används i de fall det anses viktigt för materialets användbarhet och validitet. Enskilda namn 
eller personer nämns inte och materialet presenteras inte heller utifrån respektive kontor då 
detta avsågs minska riskerna för mindre utförliga svar från respondenternas sida. En annan 
viktig etisk aspekt är samtycket till intervjuerna och inspelningen av dessa vilket erhölls av 
samtliga respondenter. 

2.5 Metodkritik  
Valet av intervjuer som undersökningsmetod medför vissa begränsningar när det handlar om 
att skapa en övergripande förståelse för flera personers åsikter. Det finns en medvetenhet om 
att en kvantitativ undersökning skulle ha skapat en mer övergripande och generaliserad bild 
av den gemensamma uppfattningen kring performance management på individnivå. Valet av 
intervju gav dock möjligheter till att fånga in djupare tankar och åsikter kring programmet 
vilket gjorde att en kvalitativ metod ansågs uppfylla undersökningens syfte att öka förståelsen 
kring ämnet på ett bättre sätt än vad en kvantitativ undersökningsmetod hade gjort. 
 
Det kvalitativa metodvalet genomfördes i form av flertalet intervjuer med såväl chefer som 
medarbetare. Då performance management på individnivå än så länge fungerar i form av ett 
pilotprojekt i den undersökta organisationen begränsades även urvalsmöjligheterna av 
respondenter. Det blev naturligt att de chefer som deltagit i pilotprojektet var de chefer som 
skulle intervjuas i organisationen medan urvalet av medarbetarrespondenterna gjordes av 
cheferna. Denna typ av urval kan ha medfört att flera åsikter som finns kring programmet 
aldrig kom fram. Genom att ett antal önskade urvalskriterier för respondenter lämnades till 
cheferna innan urvalet genomfördes kan förhoppningsvis denna risk minimerats.  
 
Intervjuerna som genomfördes med chefer och medarbetare gjordes på respektive kontor. 
Platserna för intervjuerna varierade dock mellan att vara helt ostörda rum, till mer lyhörda 
platser av kontoret. Detta kan ha påverkat respondenternas vilja till att svara fullt så utförligt 
som de skulle gjort i en annan miljö. De allra flesta intervjuer genomfördes dock i en ostörd 
miljö varför det insamlade materialet kan anses vara tillförlitligt och uttömmande.  
  
 



Teori 
 

  
10 

3. Performance management  
Detta avsnitt kommer att behandla performance management vilket innebär en effektiv 

styrning av organisationer genom att arbeta resultatinriktat mot uppställda mål. För att 

förstärka effekten av performance management och skapa motivation hos medarbetare kan en 

bonus kopplas till måluppfyllelse. Grunden till ett fungerande målstyrningsarbete hänger till 

stora delar på en lyckad implementering. 

3.1 Performance management ur ett styrperspektiv 

Styrning av organisationer innebär att skapa värde för organisationen genom strategier, 
planering, budgetering och uppföljning25. Då konkurrensen blir allt hårdare i och med 
globaliseringen blir det viktigt att skapa en effektiv verksamhet.26 Effektivitet inom en 
organisation kräver en gemensam inriktning på verksamheten vilket uppnås genom att en 
strategi utvecklas, vilken ska fokusera på att rätt saker görs inom organisationen.27 För att 
kunna förverkliga strategin används någon form av styrmedel så att medarbetarna kan 
fokusera på de arbetsuppgifter som skapar mest värde för organisationen. Styrning innebär i 
praktiken att påverka människors agerande och utveckling i linje med organisationens mål.28 
Performance management är ett styrsystem där formulerande av mål ger medarbetarna 
information om vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras29. Genom att sprida mätningar inom 
organisationens olika delar och inte enbart mäta de finansiella aspekterna kan organisationer 
få ett bredare spektra av information som inte bara hanterar dåtid utan även ger indikationer 
på hur organisationen kommer att utvecklas i framtiden30. Performance management kan 
stödja ledare för organisationer att förändra och verkställa företagets strategi allt eftersom 
omvärlden förändras. Genom att mäta många olika faktorer och prestationer inom 
organisationen får ledarna nödvändig information för att kunna förändra strategin.31  

3.1.1 Strategi - målsättning, uppföljning och kontroll 

En fungerande styrning kräver såväl lång- som kortsiktig strategi där långsiktig planering 
innebär att sätta upp målsättningar för hela företaget och kortsiktig strategi innebär ett 
fungerande utförande av dagliga uppgifter. De långsiktiga strategierna måste brytas ned för att 
vara applicerbara och hanterbara på kort sikt, genom att kontinuerligt kontrollera, mäta och 
följa upp de kortsiktiga målen kan de långsiktiga målen säkerställas. Kontroll och uppföljning 
är därmed den funktion som sammanlänkar kort- och långsiktig strategi.32 För att styrningen 
ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att bryta ner den kortsiktiga- och långsiktiga 
strategin till något konkret för varje individ. Inom performance management sätts mål utifrån 
strategin som ett försök att förtydliga denna. Förhoppningsvis kan de anställda genom detta 
förfarande förstå vilka beteenden som anses viktiga samt värdeskapande och fokusera på 

                                                 
25 Atkinson et al (2004), sid 3-4 
26 A de Waal (2007), sid 2 
27 Cokins (2004), sid xi - xiv 
28 Lindvall (2002), sid 34 
29 Cokins (2004), sid xiii 
30 Otley (2002), sid 16-17 
31 Cokins (2004), sid 21 
32 Otley (1995), sid 46-47 
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dessa. Målsättningsarbete blir genom detta ett sätt att påverka de beteenden som finns inom 
organisationen. Det finns olika metoder för att sätta dessa mål och balanserat styrkort 
förespråkas inom performance management då det tillgodoser både den kortsiktiga och 
långsiktiga strategin.33 Eftersom det finns många olika arbetsuppgifter inom en organisation 
kan ledningen genom individuella styrkort förmedla vilka uppgifter som ger mest påverkan på 
företagets hela prestation till varje individ. Styrningen blir då förhoppningsvis mer tydlig och 
förändring av medarbetares beteenden kan då förändras till det bättre. Många organisationer 
kopplar bonus till de mål som satts för att ge varje individ ett incitament till att ändra sitt 
beteende och arbeta i riktning med organisationens strategi34. 
 
Effekten av att använda performance management är beroende av medarbetarnas ansvar för 
resultatet och deras motivation att vilja påverka detta. Motivation till att ansvara för resultatet 
hänger ofta samman med de nyckeltal som mäter deras ansvarsområde. Tydligare 
faktorer/nyckeltal gör att medarbetarna tar mer ansvar för resultatet. Det är viktigt att de 
faktorer som styr motivationen regelbundet ses över för att påverka medarbetaren i rätt 
riktning. Samtidigt är det viktigt att hitta rätt mätinstrument för respektive område.35  
Mätningen blir en viktig del i ett resultatorienterat styrsystem för att kunna följa upp och 
konkretisera verksamheten i form av olika mätetal. 
 

3.1.2 Styrkort  

Att använda en metod som har en bra spridning av mätetal inom organisationen blir en väldigt 
viktig del av resultatstyrningen då det är metoden som blir grunden till styrningen. Valet av 
metod och parametrar som ska mätas måste vara kopplade till företagets strategi för att 
resultatstyrningen ska bli framgångsrik. Balanserat styrkort är en modell som förespråkas 
inom resultatstyrningen då den ger en bra uppdelning av finansiella och ickefinansiella 
mätetal. Det blir viktigt att få en bra spridning på finansiella och ickefinansiella mätningar 
som både ger långsiktig och kortsiktig information om företagets prestationer36. De 
immateriella tillgångar som finns i ett företag har stor påverkan på det resultat som skapas och 
därför bör dessa ingå i mätningarna. Det finansiella resultatet är ett slutresultat av 
ickefinansiella faktorer som kundlojalitet och processkvalitet.37 Genom mätningar av de 
ickefinansiella faktorerna och information om de framtida prestationer som mätningarna ger 
upphov till är balanserat styrkort en styrmetod som fokuserar på strategi.38 
 
Vid ett traditionellt användande av balanserat styrkort delas ett företag upp i de fyra 
perspektiven; finans, kunder, interna processer och utveckling som alla tillsammans ska 
spegla organisationens strategi. Alla perspektiv utgör delar i ett orsak-verkan samband där 
slutprodukten blir det finansiella perspektivet. Det som utlöser sambandet är 

                                                 
33 Cokins (2004), sid 42-43 
34 Atkinson et al. (2004), sid 385-386 
35 A de Waal (2004), sid 304-305 
36 Viaene och Willems (2007), sid15 
37 Atkinson et al. (2004), sid 355 
38 Atkinson et al. (2004), sid 381 
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utvecklingsperspektivet som påverkar både det interna samt kundperspektivet. Inom 
utvecklingsperspektiv behandlas personalens kapacitet, informationssystem samt 
organisationsklimat som behövs för att förbättra interna processer och kundrelationer. Interna 
processer syftar till att skapa ökad kundnytta, vilket förhoppningsvis leder till ökad försäljning 
och effektivare produktivitet. Kundperspektivet påverkar också det finansiella perspektivet 
både lång- och kortsiktigt då kundunderlaget är det som skapar störst finansiellt värde. Den 
centrala frågan blir hur organisationen ska skapa värde för kunden, göra kunden nöjd och 
därmed förmå denne att göra återkommande köp vilket påverkar det finansiella perspektivet 
starkt.39 
 
Ett balanserat styrkort bör inte innehålla mer än 15-20 mått och dessa ska spegla 
verksamhetens prestationer både kort- och långsiktigt. Anledningen till att måtten ska 
begränsas till ett fåtal är att de ska utgöra ett underlag för diskussion av verksamheten. Blir 
måtten för många finns det risk att det blir allt för komplicerat och att styrkorten inte används. 
De perspektiv som väljs beskriver ett tidsförlopp för verksamheten. Finansiella perspektivet 
beskriver vad som hänt tidigare i företaget och är riktad bakåt i tiden. Kund- och 
processperspektiven speglar nutiden och hur verksamheten upplevs både internt och externt. 
Utvecklingsperspektivet är framåtriktat och beskriver de åtgärder och prestationer som 
företaget gör för att öka förutsättningarna för fortsatt bra prestationer i framtiden.40 Tanken 
med styrkortet är att styrningen av organisationen ska bli mer långsiktigt. Kortsiktig vinst som 
speglas i det finansiella perspektivet får inte bli dominerande utan de andra perspektiven 
måste bli lika viktiga. Det blir även viktigt att formella och informella belöningar även stöttar 
långsiktigheten som finns i de andra perspektiven så att de påverkar beteendet inom 
organisationen. Genom detta kan företagen agera långsiktigt och säkra den framtida 
lönsamheten.41 
 
Det är varje organisations strategi som avgör hur många perspektiv som bör användas för att 
styrkortet ska bli balanserat. Det viktiga är att försöka utforma ett klart orsak-verkan samband 
mellan de olika perspektiven som speglar organisationens verksamhet vilket blir grunden för 
det styrkort som utvecklas.42 Vidare är det viktigt att tänka på vad som ska mätas inom de 
olika perspektiven för att ett logiskt eller kausalt samband ska kunna uppstå. Det är de 
mätningar inom varje perspektiv som kommer att följas upp och påverka styrningen av 
organisationen. Kaplan och Nortons antagande om att ett orsak-verkan samband finns mellan 
de valda perspektiven har kritiserats. Enligt Nørreklit så föreligger det inte ett orsak-verkan 
samband enligt naturvetenskapens definition eftersom Kaplan och Norton ej byggt teorin 
utifrån empirisk data. Hon anser att ett orsak-verkan samband måste innehålla ett gap i tiden 
mellan mätningarna av perspektiven för att kunna fastslå ett kausalt samband. Kaplan och 
Nortons innebörd av ett kausalt samband kan mer likställas med ett logiskt dito där det är 
människors önskan, syn och agerande som är sammanlänkat. Detta gör att styrningen blir mer 
komplicerad då det blir oklart vad som påverkar vad. Utifrån detta menar Nørreklit att 

                                                 
39 Atkinson et al. (2004), sid 355-375 
40 Samuelsson (2004), sid 294-295 
41 Samuelsson (2004), sid 299-300 
42 Atkinson et al. (2004), sid 355 
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balanserat styrkort inte skiljer sig ifrån andra styrmetoder.43 Kritikernas synpunkter påverkar 
organisationer då de måste hantera detta problem och noga tänka på vad som ska mätas i 
styrkortet. Det går inte att förutsätta att ett orsak-verkan samband finns bara för att de olika 
perspektiven används, utan detta bör kontrolleras statistiskt inom varje organisation om 
Nørreklits kritik tas i beaktande. 

3.1.3 Finansiella och ickefinansiella mått 

Mätning i olika form är en del av en fungerande styrning och utgör grunden för att 
uppföljning och utvärdering ska komma till stånd. Traditionell mätning har till största del 
behandlat finansiella mätetal i form av kostnader och vinst då de kvalitativa och 
ickefinansiella mätetalen inte har ansetts lika viktiga.44 Mätning av resultat utvecklas numera 
kontinuerligt inom organisationerna för att möta förändringar, nya synsätt och värderingar där 
utvecklingen främst syftar till att förbättra företagens effektivitet för att möta de krav som 
ställs.45 Mätningen har gått mot att behandla allt mer ickefinansiella faktorer där t.ex. 
kundnöjdhet, tidsaspekter och värderingar hos personalen mäts.46 De ickefinansiella mätetalen 
har den egenskapen att de beskriver organisationen på ett, för medarbetaren, förståeligt sätt 
vilket ger medarbetaren ett verktyg för att förstå sambandet mellan sitt eget arbete i 
förhållande till hela organisationens strategi.47 Följden av denna typ av mätningar är att de 
innehåller mer subjektiva värderingar än finansiella mätetal vilket leder till att det krävs 
modeller som klarar av att hantera denna typ av information.48 Fördelen med subjektiva 
ickefinansiella mätetal är att de kan bereda organisationen med ett bredare spektrum av 
styrfaktorer vilket kan påverka strategin och handlingar i helt ny riktning.49 Subjektiviteten 
kan även ses som ett positivt inslag då det ger utrymme för ett betydligt bredare 
bedömningsområde än vad enbart finansiella tal ger. Det svåra med att mäta och utvärdera är 
att bestämma vad som ska anses vara ett gott resultat eller en god prestation och därmed ställs 
också höga krav på den eller de personer som ansvarar för bedömningen.50 Resultatet i en 
organisation är inte detsamma som resultatmåtten som används för att mäta resultatet där 
måtten är en förenkling av en exakt del av verksamheten. Det är därför mycket viktigt att 
resultatmåtten verkligen mäter det de är avsedda att mäta.51 
 

                                                 
43 Nørreklit (2000), sid 76-77 
44 Atkinson et al. (2004), sid 327 
45 Danielsson et al. (1982), sid.10 
46 Atkinson et al. (2004), sid 327 
47 Nilsson (1999), sid.6 
48 Atkinson et al. (2004), sid.327 
49 Nilsson (1999), sid 6 
50 Otley (1995), sid 56 
51 Danielsson (1982), sid 67-68 
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3.1.4 Mått på prestationer 

En anledning till att mäta och följa upp verksamheten är att skapa motivation för de anställda.  
Det är en viktig del i kontrollfunktionen för att kunna hantera framtida problem som kan 
uppstå när förhållanden förändras. För en objektiv kontrollfunktion krävs därför information 
om vad individerna upplever motiverande och vilken miljö de upplever mest stimulerande för 
att uppnå ett önskat resultat.52 De mått eller mätmetoder som används för att mäta individer 
måste anpassas utifrån olika behov och deras möjlighet och intresse av att agera mot uppsatta 
mål. Eftersom olika individer har olika förutsättningar i form av arbetsuppgifter och 
specialisering måste även resultatmätningen ses ur olika perspektiv.53 Mätning av prestationer 
används framför allt för att mäta effektivitet, skapa motivation, förbättra informationsvägar 
samt identifiera problemområden.54 Det är ett viktigt instrument för att leda och styra 
verksamheten samt för att följa upp de resultat som uppnåtts. Resultatmätning är samtidigt ett 
sätt att påverka de anställda vilket i längden påverkar hela organisationens resultat.55 Det är ett 
sätt för organisationen att förmedla vad som är viktigt till sina medarbetare vilket kan 
uttryckas genom begreppet ”What gets measured gets done”.56 Genom att dela ut bonus i 
förhållande till prestationen blir bedömningen och mätningen ännu svårare och viktigare sett 
ur en rättvisesynpunkt.  
 
Bonus har länge använts som ett sätt att belöna goda prestationer utifrån såväl finansiella som 
ickefinansiella mätetal genom att bedöma utifrån ett styrkort. Syftet har varit att jämställa 
finansiella och ickefinansiella mätetal som bonusgrund. De problem som kan uppstå genom 
att mäta och belöna även ickefinansiella prestationer är hur detta ska förmedlas till mottagarna 
av en bonus. Det kan uppstå missnöje med mätsystemet om inte förståelsen för vad som mäts 
och hur det mäts är förankrat hos mottagarna då bedömningen av ickefinansiella mätetal ofta 
blir en subjektiv bedömning. Trots viljan att få en balans mellan mjuka och hårda mätetal kan 
dessa problem resultera i att de finansiella mätetalen återigen blir de mest betydelsefulla 
faktorerna vid mätning av prestation.57  
 
Modern prestationsmätning klarar i många fall av att hantera såväl finansiella som 
ickefinansiella mätetal. Genom att utgå från de finansiella mätetalen och undersöka vilka 
aktiviteter det är som påverkar dessa i rätt riktning kan organisationen hanteras som en 
fungerande helhet. De ickefinansiella mätetalen är ofta svåra att finna och mäta på ett 
fungerande sätt varför aktiviteterna blir en viktig del i en fungerande organisation då dessa går 
att mäta. Aktiviteter kan mätas eftersom effekterna av en aktivitet visar sig indirekt i de 
finansiella mätetalen och därmed kan också de ickefinansiella mätetalen kopplas till 
organisationen som helhet.58 

                                                 
52 Lyne (1995), sid 238 
53 Danielsson (1982), sid 77 
54 Busi och Bititci (2006), sid13-14 
55 Danielsson (1982), sid 9 
56 Atkinson et al. (2004), sid 323 
57 Marshall (2005), sid 57-58 
58 Marshall (2005), sid 56-57 
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3.2 Performance management ur ett motivationsperspektiv 

Syftet med belöningar är att uppnå ökad effektivitet mot organisationens uppsatta mål genom 
att motivera och bibehålla kompetensen inom företaget. För att förstärka effekten måste en 
eller flera former av belöningar väljas.59 Belöning genom lön och bonus är bara ett sätt att 
styra resultatorienterat på individnivå och det är viktigt att använda andra motivationsfaktorer 
för att få en fungerande organisation på lång sikt. Motivationshöjande faktorer kan vara såväl 
gåvor som personlig uppmärksamhet till de anställda. Dessa kan vara mer eller mindre 
förväntade och därmed ha olika stor betydelse för arbetsmotivationen.60  
 
Belöningen kan vara en del av ett företags styrsystem genom att vara en förstärkande faktor 
för att uppnå uppsatta mål. Belöningen kan innebära förändringar i organisationens strategi 
och arbetssätt vilket påverkar de anställda i hög grad61. Det kan införas på olika delar i 
företaget och det kan också utformas på olika sätt för att passa respektive organisation. 
Arvidsson delar upp företaget i marknad, organisation, grupp och individ för att klargöra inom 
vilka organisationsnivåer ett bonussystem kan vara applicerbart. För varje grupp och företag 
finns det sedan olika sätt att använda sig av belöningar för att uppnå största möjliga effekt.62  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig1 Belöningssystemets grundstenar.  
Källa: Arvidsson(2005) s.14 

 

Grunden till belöningar är prestation och beroende på vilket beteende ett företag vill påverka 
hos sina anställda mäts olika faktorer. Mätning och uppföljning av önskade faktorer har stor 
påverkan på beteendet inom organisationen, varför det är mycket viktigt att mäta rätt saker för 
att få rätt effekt. Önskad effekt kräver även att rätt belöning är kopplad till rätt 
prestationsmått. Mottagare av belöningar kan som tidigare nämnts vara olika delar av 
företaget, gemensamt för införandet av ett belöningssystem är dock att rättviseaspekten kring 
belöningen beaktas.63 För denna uppsats blir den monetära belöningen till den enskilda 
individen och de mått som används för att belöna denna den primära kärnan då syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur bonussystem på individnivå påverkar styrning och motivation 
inom företaget. 

                                                 
59 Arvidsson (2005), sid 14 
60 Lindblom (1996), sid 110 
61 Smitt et Al. (2002), sid 77 
62 Arvidsson (2005), sid 13-15 
63 Arvidsson (2005), sid 14-15 

Syfte med belöningar                         Grunder för belöningar 
- Styra mot verksamhetens mål        - Finansiella och ickefinansiella mått 
- Motivera till önskvärt beteende      - Individprestationer och grupprestationer 
- Rekrytera och behålla kompetens   - Mätbara resultat och påverkbarhet 
 
Former för belöningar  Mottagare av belöningar 
- Monetära belöningar  - Individ, team, företagsledning 
- Icke-monetära belöningar - Kommunikation 
- Ägarandelar  - Legitimitet och rättvisa   
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3.2.1 Monetär belöning 

Belöningar kan, som tidigare nämnts, förekomma i olika former och till olika grupper inom 
organisationen. Inom ett företag är dock belöningssystemen ofta kopplade till lönen där det 
finns möjlighet att utöka den fasta lönedelen med en rörlig bonusdel. Den fasta lönedelen 
utgör en viktig säkerhet för medarbetaren eftersom denna lön är garanterad utifrån 
överenskommelse mellan den anställde och företaget. Den rörliga lönedelen kan däremot 
påverkas individuellt utifrån personliga prestationer, dock får den inte ta en allt för stor del av 
den totala lönen då den fasta lönedelen i så fall skulle minska.64  Den fasta lönedelen utgörs 
av en grundlön som till viss del påverkas av en arbetsrelaterad del, vilken behandlar de 
arbetsuppgifter som varje medarbetare har, vilken svårighetsgrad och vilka kunskaper de 
kräver. Faktorer som påverkar värderingen av arbetsuppgiften kan vara resultatansvar, ansvar 
för andra personer och arbetsmiljöbelastning vilket bör spegla sig i den fasta lönedelen .65 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig 2 Egen bearbetning av lönens uppbyggnad 
 Källa: Lindblom (1996) s.40 

 

 
 
 
Utöver den fasta lönedelen kan medarbetaren även ha möjlighet till en rörlig del vilken 
påverkas av resultat och personliga egenskaper.66 Resultatdelen påverkas av hur uppsatta 
nyckeltal för effektivitet är uppnådda och på vilket sätt de uppnåtts. Det innebär att såväl 
kvalitet som kvantitet ska belönas för att ge bästa möjliga bedömningsunderlag samtidigt som 
handlingarna måste ha påverkat organisationsresultatet positivt.67 Den personrelaterade delen 
innebär att den rörliga lönedelen även ska ta hänsyn till medarbetarens ”mjuka värden” dvs. 
hur personen ifråga påverkar arbetsklimatet inom organisationen. Värden som kundkontakt, 
samarbetsförmåga och flexibilitet blir en del i bedömningskriteriet.68  
 
 
 

                                                 
64 Smitt et Al. (2002), sid 14-15 
65 Lindblom (1996), sid 41-43 
66 Lindblom (1996), sid 40 
67 Lindblom (1996), sid 57-60 
68 Lindblom (1996), sid 48-50 
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I kompetensstarka företag är det särskilt viktigt att inkludera medarbetarens personliga 
kompetensutveckling för att främja ökade prestationer i framtiden och därmed stärka sin 
konkurrenskraft. Förutsättningen för att lyckas sammanföra resultatmått och 
kompetensutveckling som en del av bedömningen är att det finns tydliga individuella mål 
kopplade till organisationens mål.69 Bedömningen kan förutom att fungera som underlag för 
bonus även fungera som en personlig utvecklingsplan för den enskilda medarbetaren. Genom 
att diskutera kring personliga mål och bedömning av dessa kan även eventuella brister 
identifieras och konkretiseras. Detta kan leda till att nya mål sätts och nya arbetsmetoder och 
kunskaper utvecklas vilket är av stor vikt för organisationens framtid och långsiktiga mål.70 

3.2.2 Effekter av belöningar 

Det vanligaste motivationsinstrumentet är ekonomisk kompensation i någon form, därmed 
inte sagt att det är det enda då belöning som motivationsfaktor kan bestå av olika delar såsom 
beröm, arbetsmiljö och andra omständigheter. Många undersökningar kring vad som är den 
starkaste motivationsfaktorn har gjorts och beroende på hur frågorna kring belöningar har 
ställts har även resultaten varierat. Då undersökningarna har undersökt hur personer 
rangordnat olika motivationsfaktorer har ekonomisk kompensation hamnat relativt långt ned 
medan undersökningar som fokuserar på vad som motiverar en ökad prestation har visat att 
pengar är den största motivationsfaktorn. Detta beror på att undersökningar som har sin 
utgångspunkt i ”överlevnadstänk” inte ser pengar som lika viktigt medan undersökningar som 
hanterar beteende får ett helt annat utslag.71 Trots att olika personer påverkas olika mycket av 
belöningar så ökar sannolikheten av ett förändrat beteende av en belöning. Hur saker görs och 
vilken attityd en människa har till en uppgift påverkas i många fall av en belöning.72 En 
förklaring till att belöning i form av pengar har så stor påverkan på människan kan förklaras 
med hjälp av Maslows behovsteori vilken utgår från olika nivåer av vilka behov som kan 
utgöra en motivationsfaktor. Genom pengar finns det möjlighet att ”köpa” sig igenom många 
av delarna t.ex. utbildning, självförverkligande och social status.73 
 
Effekten av belöning är ofta ett förändrat beteende, det får människor att göra saker de annars 
inte hade gjort. Det påverkar även hur människan gör saker och vilken attityd de har till att 
göra saker vilket är viktigt ur ett effektivitetsperspektiv. Personer som inte är beroende av en 
belöning är dock mindre påverkade av effekten av en eventuell belöning.74 Detta påvisar 
effekten av att skapa rätt belöning för rätt sorts prestation och individ och att dessa belöningar 
förstärker de önskvärda beteenden som organisationen eftersträvar. Följden av belöningar kan 
även innebära att de faktorer som inte belönas också anses mindre viktiga och därmed blir 
mindre uppmärksammade75. Därmed blir kriterierna för belöningen oerhört viktiga att 
analysera och att mäta rätt faktorer för att erhålla önskad effekt. 

                                                 
69 Smitt et Al. (2002), sid 15-16 
70 Lindblom (1996), sid 55 
71 Raynes et al. (2004), sid 384 
72 Kohn (1993), sid 35 
73 Raynes et al. (2004), sid 385 
74 Kohn (1993), sid 36-36 
75 Kohn(1993), sid 39 
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3.2.3 Kontraproduktiva effekter 

Trots att effekten av belöningar anses vara av positiv karaktär finns det många studier som 
påvisat att effekten av belöningar ofta är kontraproduktiv. Detta tros bero på att den 
förväntade belöningen hämmar kreativitet och utveckling då belöningarna endast har främjat 
kvantitativa prestationer.76 Detta beror troligen på att personer som förväntar sig en belöning 
utifrån prestationer väljer enklare lösningar på problem och är ineffektiva i sitt sätt att 
använda tillgänglig information. De jobbar ofta hårt och skapar en större effektivitet men med 
sämre kvalitet än de personer som inte förväntar sig en belöning av prestationen.77Andra 
problem med belöningsprogram kan vara att de personer som inte erhåller den möjliga 
bonusen i framtiden kommer att prestera ännu sämre än tidigare vilket innebär att belöningen 
hos vissa personer kan uppfattas som en bestraffning istället för en morot.78 Ett tredje problem 
är att belöningar kan förstöra förhållandet mellan olika personer och grupper, då endast ett 
fåtal blir belönade trots att det är den gemensamma insatsen som lett till framgång. 
Egenintresset av att erhålla en belöning utifrån prestation kan även leda till att varje individ 
fokuserar mer på sin egen insats än på hela organisationens resultat vilket kan innebära en 
förlust i det stora hela.79  
 
Övriga problem som kan uppstå genom användandet av belöningar är att kreativitet och 
risktagning hämmas och väljs bort framför välkända och beprövade arbetssätt.80 Förhållandet 
mellan chef och medarbetare kan också sättas på prov då risken finns att medarbetaren endast 
strävar till att uppfylla chefens mål och förväntningar vilket kan innebära att vissa uppgifter 
får stå undan för andra. Belöningar är inte det enda sättet att lösa ett motivations- eller 
effektivitetsproblem utan det krävs flera olika delar för att lyckas.81 Ett sätt att minska 
kontraproduktiva effekter är att skapa ett fungerande implementeringsarbete där alla parter är 
införstådda med vad som kommer att ske och varför. 
 

                                                 
76 Kohn(1993), sid 46 
77 Kohn (1993), sid 48 
78 Kohn (1993), sid 136 
79 Kohn (1993), sid 137 
80 Kohn(1993), sid 139 
81 Kohn (1993), sid 138 
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3.3 Implementering och genomförande 
Oavsett vilken typ av belöning som väljs eller vem som belönas är implementeringen en 
viktig del i styrningen då grunden för arbetet sätts i denna del av genomförandet. Omfattande 
förändringar kräver god kommunikation, informationsplanering och uppföljning för att få ett 
lyckat genomslag. Informationen till medarbetarna syftar till att skapa en gemensam förståelse 
för hur organisationens strategi och kultur kommer att påverkas. De anställda blir därmed 
delaktiga genom att de tillsammans med chefen måste klargöra vilka individuella handlingar 
som påverkar företaget i helhet. Genom införandet skapas förhoppningsvis större förståelse 
hos medarbetarna vad deras arbete bidrar med till företagets utveckling.82 
 
Chefens roll vid implementeringen och genomförandet blir oerhört viktigt eftersom det är 
chefen som bedömer den enskilde individens prestationer. Chefen bör genom sitt handlande 
syfta till att uppnå en hög motivation hos den anställde då detta förhoppningsvis påverkar 
resultaten. Högre lön eller bonus kan vara ett sätt att påverka prioritering av 
resultatpåverkande arbetsuppgifter, samtidigt som det kan öka motivationen för personlig 
utveckling och därmed påverkas resultatet positivt utifrån två olika faktorer. Grunden till 
lyckad implementering ligger till stor del i ledarskapet inom organisationen. Genom gott 
ledarskap och tydlig information kan resultatet påverkas i positiv riktning.83 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

Fig 3 Chefens roll vid implementeringen 
Källa: Lindblom (1996) s.14 

                                                 
82 Smitt et Al. (2002), sid 77 
83 Lindblom (1996), sid 14 
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3.4 Sammanfattning av teorin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 4 Analysmodell 
Egen modell 

 
 

• Performance management är ett styrsystem där formulerande av mål ger medarbetarna 
information om vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras. 

 

• För att skapa en långsiktig styrning måste såväl finansiella som ickefinansiella 
perspektiv av verksamheten beaktas eftersom de ickefinansiella perspektiven 
tillgodoser den långsiktiga styrningen. Det är viktigt att sätta rätt mål inom varje 
perspektiv där målen har ett orsak-verkan samband mellan sig för att styrningen ska 
bli effektiv även på lång sikt. Däremot går det inte att förutsätta att ett orsak-verkan 
samband finns bara för att de olika perspektiven används utan detta bör kontrolleras 
statistiskt inom varje organisation för att säkerställa detta.   

 

• En god kommunikation till medarbetarna blir viktig vid införande av ett nytt 
styrsystem då det innebär omfattande förändringar.  Medarbetarna behöver få en 
förståelse för hur organisationens strategi och kultur kommer att påverkas. 
Performance management ställer krav på chefen då denna måste kommunicera tydliga 
mål till medarbetarna samt att det är chefen som bedömer den enskilde medarbetarens 
prestation. 

 

• Mätningen blir en viktig del i ett resultatorienterat styrsystem där mätetalen 
konkretiserar verksamheten men mätning möjliggör även att en uppföljning av målen 
kan ske. Mätning av prestationer används framför allt för att mäta effektivitet, skapa 
motivation, förbättra informationsvägar samt identifiera problemområden. Det svåra 
med att mäta och utvärdera är att bestämma vad som ska anses vara ett gott resultat 
eller en god prestation och därmed ställs också höga krav på den eller de personer som 
ansvarar för bedömningen. 

 

• Högre lön eller bonus kan vara ett sätt att påverka motivation och prioritering av 
resultatpåverkande arbetsuppgifter samtidigt som det kan öka motivationen för 
personlig utveckling och därmed påverkas resultatet positivt utifrån två olika faktorer. 
Belöningen kan vara en del av ett företags styrsystem genom att vara en förstärkande 
faktor till att uppnå uppsatta mål. 
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4. Performance management i Swedbank 
Avsnittet inleds med en beskrivning av hur Swedbanks styrfilosofi har utvecklats till det den är 

idag där beskrivningen av detta baseras på sekundärempiri och interna dokument. Utifrån 

detta ges sedan en samlad bild av de intervjuer som gjorts med utvalda respondenter i form 

av chefer och medarbetare. 

 

Swedbank som organisation är en av flera storbanker i Sverige och koncernen förfogar idag 
över 459 kontor i Sverige. Utöver kontoren i Sverige har Swedbank även kontor för 
privatkunder och företag i de baltiska länderna och Ukraina. Koncernen verkar även på den 
globala marknaden där verksamheten återfinns i Helsingfors, Köpenhamn, Kaliningrad, 
Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. I 
koncernen verkar idag ca 22 000 anställda.84 
 
Swedbanks styrsystem har kontinuerligt förändrats och förbättrats sen sammanslagningen 
mellan dåvarande Sparbanken och Föreningsbanken. Sammanslagningen medförde att 
styrsystemet utvecklades vilket fick sin utgångspunkt i idéer från Total Quality Management. 
Grundtanken med detta styrsystem var att humankapitalet skulle få en större roll och därmed 
påverka det totala marknads- och kundkapitalet vilket i sin tur skulle generera högre 
lönsamhet.85 Detta lade grunden till den styrfilosofi banken har idag där humankapitalet och 
marknadskapitalet fortfarande är stöttepelarna i den modell som ska generera framtida 
lönsamhet. Humankapitalet består av nyckeltal fördelade mellan mötet med kunden, 
kompetens, organisation och ledarskap medan marknadskapitalet beskrivs som ett 
samlingsbegrepp för hur nöjd och lojal kunden känner sig till banken. Sambandet mellan de 
tre delarna, humankapital, marknadskapital och lönsamhet är starkt där omfattande analyser 
genomförs mellan de olika delarna för att finna statistiska samband. Detta för att få en ökad 
förståelse för vilka processer och faktorer som skapar värde för företaget. Analyserna 
genomförs till största del på lokalkontorsnivå då utfallet här ger ett bra analytiskt underlag. 
Modellen som används för dessa analyser benämns ”framgångsmodellen” och visas i bilden 
nedan.86 
 
 
   
 
 
 
 
 

Fig 5 Framgångsmodellen 
Källa: Swedbank interna dokument 

                                                 
84 http://www.swedbank.se/sst/inf/om-swedbank/0,,4280,00.html 
85 Johansson och Skoog (2007), sid 101 
86 Johansson och Skoog (2007), 101-102 
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Utöver framgångsmodellen använder sig Swedbank av det såkallade myntet vilket är en 
modell som tydliggör de olika parametrarna som organisationen mäter och använder sig av i 
sin styrning. Modellen i fig 6 tydliggör de faktorer som mäts på kontorsnivå i form av olika 
index som sedan kan användas för jämförelse mellan de olika kontoren. Även i denna modell 
återfinns de viktiga parametrarna humankapital, marknadskapital och lönsamhet där indexen 
för respektive del används för att sätta de olika kontoren i förhållande till varandra. På flera av 
kontoren används även styrkort för att på ett fungerande sätt synliggöra prestationer inom de 
olika perspektiven.87 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

              Fig 6 Myntet 
     Källa: Johansson och Skoog 

 
Styrmetoderna och modellerna för Swedbank har det senaste året utvecklats till ett 
prestationsstyrningssystem, performance management på individnivå vilket illustreras i fig 7. 
Tanken med denna typ av styrning är att decentralisera styrningen till individnivå med 
utgångspunkt från framgångsmodellen.88 Bankens övergripande mål ska spegla sig i de 
individuella målen vilka stöds av uppföljning, utvärdering och konsekvenser kopplade till 
måluppfyllelse. Än så länge är detta styrsystem bara ett pilotprojekt där konsekvenserna av 
måluppfyllelsen består av en individuell bonus. Syftet med den individuella målsättningen är 
att utifrån verksamhetens mål och värderingar enas om förväntade prestationer och beteende 
för respektive medarbetare. Uppföljningen och utvärderingen syftar i sin tur till att mäta, 
coacha och stämma av måluppfyllelsegrad där såväl mjuka som hårda mål är av stor vikt.89  
 
 
 
 
 
 
 

Fig 7 Performance management modell 
Källa: Interna dokument Swedbank 
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Kvaliteten på målstyrningsarbetet säkerställs genom användande av styrkort, definierade 
yrkesroller samt stöd till chefer och medarbetare genom utbildning och stödmaterial. 
Materialet stöder de olika processerna såsom målsättningsarbete, utvärdering, uppföljning 
samt mätningen av resultat och de konsekvenser dessa resultat får. Genom att decentralisera 
styrningen av organisationen till individnivå skapar detta förhoppningsvis en effektivare 
organisation med möjligheter till bättre resultat.90 
 
Arbetet med individuella mål utgår från det arbete som tidigare genomförts på kontorsnivå 
vilket till stora delar innebär att målsättningsprocesserna för hårda mål bryts ner från 
kontorsnivå till individnivå. Målen som sätts inom Swedbank ska sträva till att uppfylla såväl 
övergripande affärsmål som bankens övergripande värderingar. De individuella målen ska 
även sättas i samförstånd mellan medarbetare och chef så att såväl medarbetare som 
organisationens ambitionsnivå tillgodoses. Målen ska dessutom uppfylla kriterier enligt 
SMART-modellen vilket innebär att målen är specifika, mätbara, accepterade, realistiska och 
tidsatta. Det är ett sätt att kvalitetssäkra målen för organisationen som helhet. De hårda målen 
behandlar affärsmål t.ex. försäljning av produkter och sätts utifrån ledningens krav på varje 
kontor. De mjuka målen ska sättas utifrån de övergripande värderingars som banken antagit 
vilka är resultatinriktade, öppna, innovativa och engagerade. Målen ska även utformas enligt 
den strategiska inriktningen för Swedbank, att vara ledande på service, vilket görs genom att 
var tillgänglig, okomplicerad och proaktiv. Detta innebär att det totalt är tre olika områden 
som ska ingå i de individuella målen - affärsmål, värderingar och strategisk inriktning.91 
 
Målsättningsarbetet kring värderingar och strategisk inriktning, vilka tillsammans utgör de 
mjuka målen, stöds av begreppsdefinitioner och beteendeformuleringar. Värderingsbegreppen 
beskrivs med fyra olika beteendeexempel vilket innebär att det totalt finns 16 olika beteende-
exempel för fyra olika värderingar. Även de strategiska inriktningsbegreppen beskrivs med 
fyra olika beteendeexempel för respektive begrepp. Syftet med beteendeexemplen är att göra 
de mjuka målen mer konkreta och mätbara. Vikten av samarbete mellan chef och medarbetare 
betonas vid målsättningstillfället då ett mjukt mål inte alltid är mätbart och specifikt. En 
överenskommelse mellan medarbetare och chef om subjektiv bedömning med en 
överenskommen skala för utvärderingen är ett sätt för Swedbank att göra sina mjuka mål 
mätbara. 92  
 
Målen som sätts för respektive medarbetare ska vara begränsad till högst sex personliga mål 
där både affärsmål och mjuka mål finns representerade. De hårda affärsmålen har fått en 
större vikt och utgör en klar majoritet av de mål som sätts på de olika kontoren. På ett av 
kontoren dokumenterades enbart hårda mål medan de mjuka delarna ingår i den 
kompetensutvecklingsplan som varje medarbetare får (se bilaga 3). Utvärderingen och 
mätningen av utfallet görs utifrån standardiserade mallar där en skala för uppfyllelsegrad 
används med parametrar som ej tillfredsställande, delvis infriad förväntan, enligt förväntan, 
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över förväntan och mycket över förväntan. Alla mål bedöms enligt denna skala för att 
tillsammans bilda ett sammanfattande utvärderingsunderlag för bonusfördelning. 93 
 
Grunden för varje medarbetares totala bonus utgörs av dennes månadslön och beror på mål-
uppfyllelse av de mål som sätts för regionen, rörelseområden och kontoren. Medarbetarna får 
1/3 av sin månadslön om regionen uppnår sitt mål och 1/3 del av sin månadslön om 
rörelseområdet uppnår sitt mål. Den tredje delen av medarbetarens bonus beror på den 
individuella insatsen och ifall kontoret uppnått sina mål. Den totala potten för den individuella 
bonusen på varje kontor utgörs av 1/3 av alla medarbetares månadslöner men delas ut 
individuellt utifrån varje medarbetares prestation vilket gör att denna bonus kan variera 
mellan medarbetarna. Varje medarbetare kan totalt få 2 månadslöner utifrån de tre olika 
bonusprogrammen. Total måluppfyllelse förutsätter att såväl hårda som mjuka mål är 
uppfyllda. 94 

4.1 Chefernas syn på performance management 
Det allmänna intrycket av de individuella målen kopplat till bonus är att detta är ett bra 
program med gott syfte. Det behöver finnas någon form av belöning för att stimulera till 
bättre prestationer samtidigt som det kan vara ett sätt att locka duktiga medarbetare till 
organisationen. Det finns en positiv inställning till att arbeta med individuella mål kopplat till 
bonus där målsättningsarbetet har bidragit till ett tydligare arbetssätt för såväl chefer som 
medarbetare. Det är dock viktigt att komma ihåg gruppens prestationer i denna typ av arbete, 
det måste finnas en balans mellan ett individuellt prestationsstänkande samtidigt som 
samarbetet och arbetsklimatet måste behållas i en tjänsteproducerande organisation för att 
resultaten ska bli långsiktiga. En viktig del för att bibehålla balansen mellan 
individprestationer och grupprestationer är att belöna både grupp och individ i förhållande till 
prestationer där även efterlevande av värderingar och bidragande till ett gott samarbetsklimat 
är bonusgrundande. 
 

”Det får inte bli för individuellt, det måste finnas grupptänk också” 

 
Ett målsättningsarbete som innehåller såväl mjuka som hårda mål ställer höga krav på 
cheferna då mjuka mål är ett nytt arbetsområde att målsätta, bedöma och utvärdera. Det tar tid 
att få detta att fungera fullt ut även om cheferna är positiva till utvecklingen i framtiden. 
Under den tid som förflutit har cheferna upplevt de mjuka målen som en väldigt viktig del i 
målsättningsprogrammet även om det varit ett svårt område att konkretisera och mäta på ett 
fungerande sätt. Det blir till stor del en subjektiv bedömning av dessa mål vilket upplevs som 
en svårighet i förhållande till de hårda målen som är konkreta och mätbara på ett tydligt sätt. 
Målsättningen och utvärderingen av de mjuka målen ställer därmed stora krav på cheferna 
som har ett viktigt arbete i att förankra tänkesättet kring arbetet med de mjuka målen bland 
medarbetarna. De intervjuade cheferna är positiva till programmet i stort och tror även att 
detta är hållbart på sikt. 
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4.1.1 Målsättningsarbetet 

Målsättningsarbete på individnivå har de flesta chefer jobbat med sen tidigare vilket också 
medförde att de individuella säljmålen inte upplevdes som särskilt nytt eller konstigt. Det nya 
med de individuella målen var att även mjuka mål skulle sättas samt att en bonus skulle 
kopplas till målen. Arbetet med målsättningsarbetet förändrades i och med detta och man fick 
nu arbeta med områden som var nya såväl för cheferna som för medarbetarna. För att erhålla 
bra mål för såväl medarbetare som organisationen som helhet använde alla cheferna SMART 
modellen på ett eller annat sätt i sitt målsättningsarbete. De lyfter fram modellen som ett bra 
hjälpmedel i arbetet vilken säkerställer att det blir vettiga mål för alla parter. Genom att 
använda modellen kunde även aktiviteter för att nå målen utarbetas på ett bra sätt och en av 
cheferna menar att modellen bidrar till större engagemang kring de aktiviteter och stöd som 
måste finnas för att ett mål ska kunna uppnås. Att aktiviteterna är en viktig del i det 
individuella målsättningsarbetet är cheferna överens om, dock är detta ett arbete som får olika 
stor uppmärksamhet på de olika kontoren. En av cheferna beskriver t.ex. aktiviteterna som ett 
nästa steg i arbetet mot de individuella målen, medan en annan chef ser aktiviteterna som en 
del av det dagliga arbetet och därmed är dessa redan kända av medarbetarna. Aktiviteterna för 
säljmålen menar de flesta att de är kända sedan tidigare medan aktiviteterna för de mjuka 
målen fått större uppmärksamhet i och med att de mjuka målen blev en del av de individuella 
målen. Den gemensamma uppfattningen kring aktiviteterna är just att dessa har fått en större 
betydelse i och med utvecklingen av de individuella målen.  
 
För att de individuella målen ska harmonisera med de övergripande målen användes till stora 
delar samma mätetal av hårda mål för att mäta individprestationer som för att mäta 
grupprestationer vilket gör det enkelt att koppla individuella mål till övergripande mål. 
Genom kopplingen mellan individmål och övergripande mål kan därmed kontors- och 
regionmål säkerställas. När det gäller de mjuka mål som nu ska ingå i de individuella målen är 
det svårare att få en tydlig koppling till de övergripande organisatoriska målen. En av 
cheferna förklarar problematiken kring detta genom de index som används på kontorsnivå för 
att mäta t.ex. kundnytta och lärande inte går att applicera och bryta ner till individnivå på ett 
hanterligt sätt. Detta medför att kopplingen mellan individuella mål och övergripande mål är 
svårare att uppnå kring de mjuka målen. De mjuka individuella målen kopplar alla chefer 
istället till de övergripande värderingar som banken antagit, vilket också innebär att olika 
delar blir olika viktiga på respektive kontor. 
 
Målsättningsarbetet mellan chef och medarbetare kräver mycket från båda parterna för att 
finna mål som passar såväl individ som organisationen i helhet. Samarbetet kring 
målsättningsarbetet är något som upplevts positivt bland cheferna och det har till största del 
funnits en samsyn mellan medarbetare och chef om vilka mål som ska sättas för respektive 
person.  Eftersom det fanns en vana kring att jobba med individuella säljmål har detta arbete 
löpt relativt enkelt medan de mjuka målen har upplevts som ett svårare moment. Flera av 
cheferna lyfter dock fram stödmaterialet kring de mjuka delarna som ett stort stöd vad det 
gäller att föra en konstruktiv diskussion tillsammans med medarbetarna. Cheferna försöker 
anpassa målen till varje person. 
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”Målsättningsarbetet innebär att hitta en gyllene medelväg 

för medarbetare och banken” 

 
Hur målsättningsarbetet kring de mjuka målen har gjorts varierar mellan de olika kontoren där 
några har valt att fokusera på en faktor medan andra kontor har lyft fram flera olika faktorer 
som en del av det mjuka målet. Många av cheferna upplever detta moment som svårt då 
rättviseaspekten i bedömningen av detta mål är en viktig del. De allra flesta är dock överens 
om att det kommer att bli lättare kommande år då de fått en vana och trygghet i detta 
arbetssätt samtidigt som de mjuka faktorerna kommer att kunna konkretiseras allt mer. Den 
gemensamma uppfattningen bland cheferna är att de mjuka målen är en viktig del i ett 
fungerande individuellt målsättningsprogram.  

4.1.2 Uppföljningsarbetet 

Uppföljningsarbetet är ett moment som har funnits redan innan införandet av de individuella 
målen och bonusprogrammet. Detta moment upplevs som positivt av cheferna och det är ett 
tillfälle för att stämma av de individuella målen, både försäljningsmål och mjuka mål. Det är 
ett sätt att hitta fel och korrigera dessa under processens gång. En chef menar dessutom att 
uppföljningstillfället har blivit mer positivt för medarbetarna då det finns en bonus kopplad 
till målen. En annan chef uttrycker uppföljningen som mer konkret nu då införandet av de 
individuella målen vilket medför att det blir bättre fokus på de delar som behöver förbättras. 
Samtliga chefer tror att uppföljningsarbetet bidrar till att medarbetarna når sina 
försäljningsmål i större utsträckning än vad de hade gjort utan dessa tillfällen. Däremot är de 
osäkra på hur det påverkar de mjuka målen eftersom dessa mål upplevs som svåra att följa 
upp och mäta. 
 
”Uppföljningen av de mjuka målen är en helt ny resa, hur ska man egentligen göra detta och 

vad innebär det i vardagen, det är svårt men viktigt att lyfta upp de mjuka målen” 

 
 Det är svårt att ge konkreta råd kring dessa mål och en av cheferna menar att uppföljningen 
av de mjuka målen måste bli mer objektiva och att det bör finnas tydligare riktlinjer kring vad 
det är som mäts och belönas. Säljmålen är lättare att påverka och ge råd kring än de mjuka 
målen vilket en av cheferna tror beror på den vana och kunskap som cheferna besitter inom 
detta område. Idag är uppföljningen av de mjuka målen väldigt subjektiv vilket upplevs som 
svårhanterligt av flera av cheferna, dock tror de flesta av dem att detta är något som går att 
hantera men att det måsta få ta tid. 
 
Alla chefer är övertygade om att en bra uppföljning påverkar arbetet i någon form. De tror att 
det är ett bra tillfälle för att förmedla såväl positiv som negativ respons till medarbetarna och 
att detta även påverkar hur medarbetarna prioriterar olika arbetsuppgifter efter detta möte. 
Detta då de flesta medarbetare är måna om att nå sina uppsatta mål och därmed prioriteras de 
delar som ligger efter. Det är viktigt att medarbetarna prioriterar rätt och fokuserar på rätt 
saker varför detta tillfälle upplevs som en viktig del i utvecklingen av det individuella 
målsättningsprogrammet. 
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4.1.3 Utvärderingsarbetet 

Utvärderingen av de individuella målen visade att målsättningarna i stort har varit realistiska 
för de allra flesta. Det fanns bara någon enstaka medarbetare som uppnått alla sina mål, 
medan det stora flertalet hade nått flera av sina mål. Alla chefer menar att det var lite av ett 
”provår” när det gällde att sätta och utvärdera mål vilket också resulterade i att målen i vissa 
fall fick revideras för att passa medarbetarna. De tror dock att det kommer bli lättare 
kommande år när alla är införstådda med arbetet. En av cheferna menar också att det bara är 
positivt att alla inte nått sina individuella mål eftersom då finns det något att jobba med och 
sträva mot. Då de mjuka målen var något nytt för både medarbetare och chefer blev detta 
område även mycket svårare att utvärdera. Många menade att utvärderingen kring dessa mål 
skedde genom diskussioner kring mjuka värden då dessa mål inte var lika konkreta som de 
hårda.  Att stödmaterialet i form av förklaringar och definitioner underlättade diskussion är 
alla överrens om. En av cheferna menade även att utvärderingen underlättades mycket genom 
att medarbetarna själva varit mycket delaktiga i målsättningsprocessen vilket bidrog till en 
mer konstruktiv diskussion kring målen än vad det skulle gjort om cheferna satt målen åt 
medarbetarna. 
 
Trots medarbetarnas delaktighet i målsättningsarbetet upplevde flera av cheferna vissa 
åsiktsskillnader mellan medarbetare och chef. De menar dock att detta är helt naturligt och att 
det bör finnas en diskussion kring måluppfyllnad. Skillnader som märktes var främst 
gradskillnader i måluppfyllelse dvs. till hur stor grad respektive medarbetare hade uppfyllt 
sina individuella mål. Även här underlättades chefernas arbete av det material som erhållits 
vid utbildningen av att sätta individuella mål vilket gav dem ett bra material att diskutera 
kring och stödja sig på. En chef trodde även att de åsiktsskillnader som uppkom kan ha berott 
på att cheferna besitter mycket mer kunskap och information om programmet än vad 
medarbetarna gör i dagsläget.  
 
Utvärderingsarbetet kring försäljningsmålen upplevdes inte som speciellt svårt då de flesta av 
cheferna har jobbat med individuella säljmål och utvärdering av dessa sedan tidigare. De 
mjuka målen var dock nya för de flesta då det gäller att mäta och utvärdera dessa. Flera av 
cheferna upplevde diskussionen och utvärderingen kring de mjuka målen som svår och 
ganska jobbig att diskutera kring även om de ansåg att målen var mycket viktiga. 
 

”Ett sätt att jobba med de mjuka målen måste komma till för att det ska bli rättvist och 

meningsfullt” 

 
De mjuka målen upplevs mer konkreta och mer på allvar nu sedan de är bonusgrundande och 
finns nedskrivna vilket bidrar till att diskussionen med medarbetarna blir mera fokuserad 
kring de mjuka målen än tidigare. Innan de mjuka målen var bonusgrundande fördes det en 
mer allmän diskussion kring värderingar och beteende vilket medfört att dagens utvärdering 
upplevs betydligt tuffare för cheferna än vad den gjorde tidigare. Några av cheferna menar att 
detta är en generationsfråga där yngre medarbetare har lättare för att bli utvärderade än vad 
äldre medarbetare har. Andra chefer tror å andra sidan att det beror mycket på hur mottaglig 
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personen ifråga är för diskussioner kring personliga aspekter och prestation. De menar även 
att chefen får en viktig roll i utvärderingsarbetet där det gäller att ”pusha” vissa och stötta 
andra. Trots att de mjuka målen har upplevts svårare att diskutera så är cheferna överens om 
att dessa mål bör finnas med i ett program med individuella mål och bonus.  

4.1.4 Belöningens effekt på beteende och prestation 

De individuella målens koppling till en bonus har enligt cheferna resulterat i ett mer 
målinriktat arbetet och det syns tydligt vilka arbetsuppgifter och områden som är 
bonusgrundande. Flera av cheferna menar att det syns bland personalen att det finns ett 
samband mellan belöningen och hur målinriktat medarbetarna arbetar. Några av cheferna tror 
dock att de redan säljinriktade och högpresterande medarbetarna är de som påverkas mest i 
sitt arbete av att det finns en bonus kopplad till de individuella målen. En annan av cheferna 
tror att belöningen påverkar yngre medarbetare i större utsträckning än vad den påverkar 
äldre. En tredje chef menar istället att många av medarbetarna skulle kunna avstå från sin 
bonus och arbetar i stället målinriktat för att uppnå de uppsatta målen.  
 

”De som ser en ära i att uppnå mål jobbar ännu hårdare av att det finns en bonus” 

 
Åsikterna kring bonusens effekt på arbetet mot måluppfyllelse skiljer sig något mellan 
cheferna även om de är överens om att belöningen har effekt på ett eller annat sätt. De är även 
samstämmiga i åsikten om att belöningen bidrar till större prioritering av belöningsgrundande 
arbetsuppgifter. Det finns en större medvetenhet och intresse kring de arbetsområden som är 
bonusgrundande och några av cheferna uttrycker även en viss oro kring detta. Dessa chefer 
menar att det kan finnas risk för att medarbetarna väljer bort det ”osynliga arbetet” dvs. det 
arbetet som inte syns i försäljningsstatistiken. Risken för detta tror de dock kan avhjälpas 
genom att de mjuka målen finns med som en del i målsättningarna samt att den individuella 
bonusen inte blir för stor i förhållande till andra belöningar och lön. Prioriteringen av de 
bonusgrundande arbetsuppgifterna kan även få effekter på den personliga utvecklingen vad 
det gäller kompetensutveckling. Två av cheferna kan se att bonusen har resulterat i större 
kompetensutveckling kring de uppgifter som är bonusgrundande. Andra chefer tror även att 
denna effekt kan komma att visa sig tydligare i framtiden i och med att  informellt lärande och 
kompetensutveckling är en del av de mjuka målen. 
 
Arbetsklimatet och relationerna mellan arbetskamraterna är ett annat område som fått effekter 
av att en bonus kopplats till de individuella målen. Förändringarna som skett upplevs som 
såväl positiva som negativa. Flera av cheferna menar att det har sett en positiv förändring i 
arbetsklimatet och att det informella lärandet har ökat tackvare införandet av de mjuka målen. 
De kan se en bättre laganda med hjälpande och stödjande kollegor. Andra chefer har upplevt 
motsatta effekter och kan se ett mer själviskt klimat där medarbetarna inte är lika villiga att 
avsätta tid för varandra. En tredje uppfattning om arbetsklimatet är att det inte har synts några 
tydliga effekter ännu men att det finns en oro för negativa förändringar i framtiden. Cheferna 
är överens om att de har ett stort ansvar i detta arbete och att de mjuka målen är viktiga för att 
hålla en balans mellan försäljningstänkande och laganda. En av cheferna påpekar även vikten 
av att diskutera programmet och de mjuka delarna mycket i gruppsituationer för att på så sätt 
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öka insikten och visa på vikten av denna del i arbetet. Cheferna är överens om att samarbetet 
är mycket viktigt i denna typ av arbete och menar att detta är en utmaning för organisationen 
att få individ- och grupprestationer att samverka på ett bra sätt.  

4.1.5 Stödmaterialet 

Alla chefer och medarbetare har tilldelats informationsmaterial kring individuell målsättning 
och olika aspekter om detta. I denna framgår det hur banken arbetar med 
verksamhetsplanering och vilken strategi som antagits. Vidare behandlar stödmaterialet hur 
mål bör sättas samt förtydliganden av beteendeexempel på värderingar. Cheferna har även 
utvärderingsunderlaget som stöd att använda sig av i arbete med incitamentsprogrammet. 
Detta underlag innehåller en utvärderingsmall, en utvärderingsskala samt förtydligande av 
värderingar och strategisk inriktning i form av beteendeexempel.95Ett fungerande material för 
att sätta bra mål och kunna göra en rättvis utvärdering och bedömning av måluppfyllelse ser 
de flesta chefer som viktigt. De menar även att det material som fanns kring de mjuka målen 
var till störst användning eftersom detta var ett nytt område att målsätta och utvärdera.  
 

”Stödmaterialet ger någonting att stödja sig på och underlättar för att öppna upp en 

diskussion kring målen” 

 
De flesta chefer upplevde materialet som mycket användbart och stödjande i sitt arbete även 
om någon av cheferna upplevde materialet som aningen svårarbetat på grund av dess 
omfattning. En av cheferna menar att materialet användes nästan till punkt och pricka bara för 
att få målsättning och framförallt utvärderingen så rättvis som möjligt. En annan chef valde 
istället för att använda mallarna och materialet fullt ut att utarbeta sina egna formulär och 
metoder utifrån det befintliga materialet.  
 
Sammantaget är det definitionerna av värderingarna som de flesta har använt sig mest av, då 
detta har givit en bra grund att diskutera de mjuka målen kring. Målsättningsanvisningar och 
utvärderingsblanketter är andra delar av materialet som lyfts fram som väldigt bra och 
användbart. Trots det övervägande positiva omdömet kring det material som funnits till 
förfogande finns det önskemål om ytterligare förtydligande vad gäller de mjuka målen samt 
en ökad kommunikation chefer emellan för att lära sig av varandra. Det är ett område som 
måste arbetas in och med vana, personlig utveckling och stöd från ledning och andra chefer så 
tror alla chefer att individuella mål kopplat till bonus kan vara ett fungerande arbetssätt i 
längden.   
 

                                                 
95 Interna dokument 
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4.2 Medarbetarnas uppfattning om performance management 

Flera av medarbetarna anser att individuella mål och belöning är en naturlig utveckling inom 
en försäljningsorganisation, individuell bonus gynnar såväl banken som dem själva genom att 
ökad försäljning belönas. Flera av medarbetarna beskriver bonusen som positiv och 
nödvändig för att belöna medarbetare som arbetat målinriktat och presterat bra. De 
individuella målen och bonusen som kopplas till dessa skapar en ökad tydlighet kring vad 
varje person tillför organisationen som helhet. 
 

”Individuella mål visar tydligt vad jag uppnått” 

 
Den individuella mätningen som ligger till grund för den individuella belöningen uppfattas av 
några medarbetare som mer rättvis än den belöning som grundades på grupprestationen. En 
medarbetare kände väldigt starkt för detta och ansåg ”att det var på tiden” med individuell 
bonus. Hos andra medarbetare finns det dock en oro kring att bonussystemet inte tar hänsyn 
till det viktiga arbete som måste utföras dagligen men som inte mäts och därmed inte kommer 
att utföras i samma utsträckning. De anser att det finns en risk för att organisationen kan bli 
för försäljningsorienterad. Flera av medarbetarna poängterade i samband med detta att det 
måste finnas balans mellan försäljningsmål och mjuka mål i form av värderingar. Flera av 
medarbetarna nämner vikten av gruppen och sammanhållningen mellan arbetskamraterna, den 
gruppinsats som görs får inte glömmas bort och därmed får inte de individuella målen bli för 
viktiga i förhållande till grupprestationer. 
 
 De mjuka delarna upplevs som verkligt viktiga och de flesta är överens om att det är positivt 
att även mjuka mål är en del av de bonusgrundade individuella målen.  Ett fåtal av 
medarbetarna ställer sig dock frågan om de mjuka målen verkligen ska vara en del av de 
bonusgrundande målen då detta inte går att mäta på ett fungerande och rättvist sätt, det blir 
allt för subjektivt anser de även om de tycker att målen är viktiga. De ser hellre att lönen 
speglar de mjuka målen än att bonusen gör det. Det samlade intrycket är dock att individuella 
mål kopplat till bonus är en bra tanke men att det måste få tid och justeras efterhand för att 
passa det stora flertalet av medarbetare. Flera av medarbetarna nämner även aspekten kring att 
ha olika bonusprogram för de olika yrkesrollerna eftersom deras arbete skiljer sig åt finns det 
även orsak till att skilja på bonusprogram.  
 
Gemensamt för de allra flesta medarbetarna är att de individuella målen upplevs viktiga men 
däremot upplevs belöningen olika viktigt för olika personer. Flera av medarbetarna tyckte 
dock att arbetet med de individuella målen kopplat till bonus hade pågått för kort tid för att 
kunna uttala sig om de konsekvenser som har uppstått, men även om de konsekvenser som 
kan komma att visa sig i framtiden. 
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4.2.1 Målsättningsarbetet 

De flesta medarbetare upplever samarbetet med cheferna kring målsättningen som fungerande 
där det förts en bra dialog. Några av medarbetarna fick sätta sina egna mål och detta 
upplevdes utmanande och sporrande. Chefen fungerade då som ett stöd där denne godkände 
eller utvecklade målen till att bli realistiska och passa såväl medarbetare som banken. Flera av 
medarbetarna upplevde det svårt att veta vilken nivå målen skulle vara på. Detta var tydligt 
hos banksäljarna då de ansåg att många faktorer påverkar måluppfyllelsegraden vilket gör det 
svårt att sätta ett mål för ett år. Trots att tiden för målsättningen upplevdes som lång gick det 
att resonera sig fram till fungerande mål med chefen. För en av medarbetarna har det faktum 
att en individuell bonus kopplats till målen medfört att målsättningen togs mer på allvar och 
det blev viktigare för denne att få ett bra samarbete med chefen.  
 
Medarbetarna uppfattade målsättningen av mjuka faktorer som något nytt och det var svårt att 
ange vad som skulle utgöra målet och det blev en generell diskussion kring de värderingar 
banken vill att medarbetarna ska efterleva. Det fanns en osäkerhet hos många vad det mjuka 
målet innebar i praktiken. Många ansåg att de mjuka målen sattes för sakens skull där målen 
blev ”flummiga” och svåra att konkretisera. 
 

”Det är mer fyra ord på ett papper” 

 

Medarbetarna ansåg dock att de mjuka målen var viktiga då de bidrar till ett bra samarbete 
inom organisationen samt skapar en bättre relation till kunderna. De flesta anser därför att 
mjuka mål bör finnas med i ett bonusprogram. Merparten av medarbetarna såg dock ett 
problem med de mjuka målen i hur de skulle följas upp och mätas. En av medarbetarna 
menade att de mjuka värdena inte ingick som en del av den individuella bonusen med 
anledning av att de inte går att mäta tillförlitligt. På ett av kontoren sattes det mjuka målet i 
form av att hjälpa en kollega till utveckling inom ett nytt område inom banken. Medarbetare 
på detta kontor upplevde mätningen av målet som konkret, tillförlitligt och förståeligt. För de 
medarbetare som bara fått en av värderingarna som sitt mjuka mål upplevdes det som mer 
tydligt och enklare att arbeta mot än för de som haft en allmän diskussion kring bankens 
värderingar. Oavsett om ett mjukt mål formulerats tydligt eller om det varit en generell 
diskussion tycker medarbetarna att dessa är viktiga. 
 

”De mjuka målen är grunden till allt” 

 
Trots att det fanns svårigheter i målsättningsarbetet upplever de allra flesta av medarbetarna 
att målsättningen resulterade i realistiska mål. Ett fåtal av medarbetarna ansåg att några av 
målen blev väl höga och orealistiska och menade att brist på kunskap eller intresse kring 
området målet behandlade var orsaken till detta. För andra upplevdes vissa mål orealistiska 
eftersom faktorer som personen ej kan styra över kunde påverka prestationen. Merparten av 
medarbetarna var osäkra ifall de mjuka målen var realistiska eller inte, då de inte visste vad 
som skulle presteras eller vad målet egentligen innebar. 
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Tydlighet i målsättningsarbetet innebär även att tydliga aktiviteter för målen utarbetas och 
flera medarbetare uppfattade att aktiviteter formulerats på ett tydligt sätt. Privatrådgivarna  har 
alltid haft ett klart arbetssätt och det har funnits tydliga aktiviteter för hur mål ska uppnås och 
de upplevde ingen skillnad i och med detta program jämfört med tidigare år.  Däremot 
upplevde vissa av banksäljarna att det blivit tydligare i och med att målen blivit färre samt att 
de brutits ner till individnivå. De flesta av banksäljarna anser även att banken varit duktigt på 
att formulera aktiviteter tidigare medan ett fåtal av banksäljarna anser att det blivit tydligare 
nu. Trots detta uppfattade ett fåtal av medarbetarna att de saknade stöd för hur målen skulle 
uppnås. Det finns en önskan hos några av medarbetarna om att få en bättre utarbetad 
aktivitetsplan och mer stöttning och råd när ett arbetssätt inte ger resultat. Det visade sig att 
det skiljde i uppfattningarna mellan medarbetarna kring att mjuka målen konkretiserats till 
aktiviteter. Ett fåtal ansåg att mer fokus kunde läggas på att utveckla tydligare aktiviteter inom 
de mjuka målen. Andra ansåg att det finns tydliga aktiviteter medan en tredje grupp menade 
att det mer handlar om sunt förnuft. 
 
Det har blivit mer tydligt för medarbetarna vad de bidrar själva med gällande försäljning till 
kontoret i och med de individuella målen. Ökad fokus på de individuella försäljningsmålen 
har även ökat förståelsen kring hur de bidrar till kontorets totala resultat. Genom att fokusera 
på den individuella prestationen finns det en vetskap om att det bidrar till företaget i stort. Det 
upplevs som att delaktigheten blir större och de känner sig som en ”kugge i hjulet” och det 
blir även tydligare vad kollegorna bidrar med. Det föreföll väldigt oklart för flertalet 
medarbetare hur de individuella mjuka målen stödde verksamheten som helhet. Två av 
medarbetarna svarade konkret att värderingarna och de mjuka målen som sätts säkerställer 
bankens långsiktiga resultat. Detta ska uppnås genom trognare kunder och ett starkare 
varumärke. På så sätt anser de att mjuka mål påverkar banken i stort. En viktig faktor kring de 
mjuka målen var ändå att de bidrar till den personliga utvecklingen. Detta blev särskilt tydligt 
på det kontor där det mjuka målet var att hjälpa en kollega till utveckling inom ett nytt 
område. 

4.2.2 Uppföljningsarbetet 

Uppföljningen av målen har skett minst en gång i månaden för alla medarbetare, för vissa 
nyanställda har det skett varje vecka. Uppföljningen upplevs positiv och fokus har till största 
delen varit på de hårda målen och kvaliteten på uppföljningen upplevs som bättre i och med 
det nya programmet. Det blir ett tillfälle att få en bekräftelse på hur prestationen utvecklats 
och hur måluppfyllelsen varit hittills. De flesta anser att uppföljningen har en 
motivationshöjande effekt på arbetet. För vissa har motivationen ökat eller minskat beroende 
på hur bra det gått och för andra har det varit sporrande oavsett resultat då det givits tillfälle 
att visa chefen vad som presterats. Flera av medarbetarna menar att chefens delaktighet i 
processen är viktig om det ska upplevas motiverande. Cheferna har varit duktiga på att tipsa 
och ge råd på hur medarbetarna ska gå vidare för att nå sina mål. Medarbetarna har också 
upplevt att uppföljningen ger information om vilka mål som ska fokusera på kommande tid 
och detta tror flera medarbetare att uppföljningen bidragit till att målen uppnåtts. 
Medarbetarna ändrar också sitt beteende efter dessa samtal då de fokuserar mer på de mål som 
inte kommer att nås med nuvarande försäljning. Detta för att de flesta av medarbetarna vill 
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uppnå alla målen och inte bara några. Flera medarbetare vill prioritera om men känner att det 
inte finns tid att ändra arbetsuppgifter då de lätt blir stressade i vardagen med de ordinarie 
arbetsuppgifterna. Det finns även en önskan om tätare uppföljning hos en av medarbetarna då 
denne menar att uppföljningen ger en korttidseffekt på 1-2 veckor som sedan lätt glöms bort. 
Det är tydligt att medarbetarna tycker att försäljningsmålen varit i fokus vid dessa 
uppföljningar. De mjuka målen diskuterades lite vid sidan om och ingen större prioritering 
gjordes beroende på uppföljningen.  

4.2.3 Utvärderingsarbetet 

Vid utvärderingen av de hårda målen fanns det en samsyn mellan medarbetare och chefer hur 
vida målen uppfyllts eller inte. Det diskuteras lite om faktorer som bidragit till att utfallet varit 
på ett visst sätt men också inom vilken bedömningsgrad prestationen föll ut. Ett fåtal av 
medarbetarna tyckte att uppföljningen blivit bättre och rättvisare genom att det nu är den 
individuella prestationen som bedöms. Att den individuella prestationen är bonusgrundande 
gör utvärderingen mer rättvis och tas på större allvar. Det finns även en önskan om att större 
hänsyn skall tas till yttre faktorer som påverkar prestationen, samt att en del av det dagliga 
arbetet ej är bonusgrundande. Lite missnöje fanns hos ett fåtal då de ansåg att utvärderingen 
var för fokuserad på de historiska utfallet istället för att vara framåtriktat och stödjande för 
kommande år. Det var ett fåtal av medarbetarna som ansåg att nuvarande program inte var 
rättvist då det gick att påverka till sin fördel i det befintliga systemet. Denna syn speglar inte 
den gemensamma bilden av utvärderingen utan de flesta medarbetare anser att utvärderingen 
är rättvis. 
 

”Det är rättvist eftersom de hårda målen är svart på vitt” 

 
Det är tydligt att rättvisa anses väldigt viktigt för samtliga medarbetare. Därmed blev det även 
mer spridda åsikter när det kom till att utvärdera de mjuka värdena. Merparten av 
medarbetarna uppfattade att det var väldigt svårt att mäta de mjuka målen och chefen är den 
som gör mätningen utifrån sin egna subjektiva bedömning vilket då ställer stora krav på 
denne. För att göra en bra och rättvis bedömning behöver chefen en väldigt god 
personkännedom. Vissa ansåg dock detta som ett problem då den bild chefen har av 
medarbetaren är svår att ändra samt att chefen inte ser allt medarbetarna gör. En av 
medarbetarna anser därför att de skulle vara bra med synpunkter från kollegor angående de 
mjuka målen. Trots oro för orättvisa och subjektiv bedömning anses det väldigt viktigt med de 
mjuka målen och de fyller en väldigt viktig funktion i bonusprogrammet. Genom att de finns 
med så motverkar de mjuka målen att personalen ska bli för försäljningsfokuserade eftersom 
de mjuka målen balanserar upp de hårda försäljningsmålen. Några av medarbetarna menar att 
de mjuka målen ska finnas med men att bonusen aldrig ska falla på att mjuka mål ej uppnåtts. 
De menar istället att den mjuka delen ska ingå i grundlönen.  
 
Samstämmigheten kring de mjuka målen mellan medarbetarna och chefen var splittrad mellan 
respondenterna. Vissa ansåg att de mjuka målen smälte in i diskussionen men inget som togs 
upp konkret och flera var osäkra på utfallet eftersom detta upplevdes svårt att mäta. Ett fåtal 
av medarbetarna kände att chefen hade en annan bild av utfallet än vad de själva hade. För de 
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medarbetare som ansåg att de fått klara mjuka mål att arbeta mot upplevde även en 
samstämmighet med chefen gällande utfallet av prestationen. Medarbetarna uppfattar 
utvärderingen som något positivt både vad det gäller hårda och mjuka mål, de menar att själva 
upplever de inte utvärderingen som besvärande men tror att andra kan göra det då 
medarbetarens sätt att agera och vara bedöms. Utvärderingen upplevs som sporrande och 
motiverar till bättre arbete. Medarbetarna är vana med utvärdering sedan tidigare och genom 
att uppföljningen är tät känner medarbetarna en trygghet i att de vet hur det gått innan mötet. 
Detta bidrar till att utvärderingen inte känns lika obehaglig som den kanske annars skulle 
göra.  

4.2.4 Belöningens effekt på prestation 

De individuella målen driver de flesta medarbetarna till att försöka prestera ett bra arbete. 
Ibland dessa finns det även ett flertal medarbetare som menar att belöningen som kopplats till 
målen ökar drivkrafter till att prestera bättre. Olika personer anser sig påverkas olika mycket 
av belöningen men flera av de personer som verkligen påverkas menar att bonusen ger något 
extra att sträva mot. En av medarbetarna menar att det måste finnas någon form av 
kompensation om denne är duktig och anstränger sig och menar även att större bonus skapar 
större effekt, vilket även andra medarbetare håller med om. En annan åsikt om bonusens 
påverkan på prestation är att säljfokus ökar och det ger en ökad produktinriktning.  De 
personer som är säljdrivna sedan tidigare är också de personer som anser bonusen som mest 
drivande. En av medarbetarna menar även att programmet med de individuella målen ger bra 
möjlighet till att visa framfötterna vilket kan vara värdefullt om målet är att avancera inom 
organisationen. Bland de medarbetare som inte ser bonusen som lika drivande är viljan att 
göra ett bra jobb i övrigt den mest framträdande faktorn. Att bedömningen kring uppfyllelsen 
av målen och därmed erhållandet av bonusen anses subjektiv är också en orsak till att vissa 
medarbetare inte påverkas i så stor utsträckning. Det är även några av medarbetarna som 
menar att bonusen gör varken från eller till för bättre prestationer, utan menar att det 
viktigaste är att det dagliga arbetet flyter på. 
 
De medarbetare som påverkas mest av bonusen är även de personer som till största del väljer 
att omprioritera arbetsuppgifter utifrån vilka uppgifter som är bonusgrundande och inte. De 
flesta av dessa medarbetare ser prioriteringarna som en del av det dagliga arbetet men att 
bonusen kan påverka prioriteringarna till viss del. Det finns dock de som menar att man nu ser 
mer till sig själv och är inte lika benägna att lägga lika mycket tid på de uppgifter som inte är 
bonusgrundande. De mjuka målen nämns av flera medarbetare som en viktig del i detta då de 
mjuka målen måste fungera som en jämvikt för att säljmålen inte ska styra prioriteringen av 
arbetsuppgifterna allt för mycket. Chefens roll nämns också i detta sammanhang som en 
viktig del för att se till att rätt prioriteringar görs för banken som helhet. 
 
Trots att medarbetarna påverkas väldigt olika av en bonus så är de allra flesta ändå överens 
om att pengar är en motivationsfaktor i någon grad. Flera av medarbetarna tror även att 
pengar kan ha en motivationsfaktor för såväl säljmål som för mjuka mål där en av 
medarbetarna tror att det som belönas också är det som kommer att utföras mer i framtiden. 
Genom att belöna mjuka mål tror denna att många ser och tar efter ett beteende som belönas 
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vilket kan ge positiva effekter i framtiden. Det finns dock de som är tveksamma till om en 
bonus verkligen ska påverkas av de mjuka målen och menar i stället att dessa mål ska ingå 
som en del av lönen då de är svåra att mäta och få rättvisa. Just rättvisefaktorn är en viktig del 
när det gäller bonus i form av pengar då rättvisa anses som en förutsättning av flera 
medarbetare för att det ska vara ett fungerande system. Andra menar att det är storleken på 
bonusen som har störst betydelse för hur mycket den motiverar. Ett par medarbetare menar 
även att bonusen måste vara större än i dagsläget för att den ska ge en verklig 
motivationseffekt. Flera av medarbetarna upplever en individuell bonus som motiverande men 
menar även att en gruppbonus bör finnas i denna typ av arbete då grupprestationen är en 
viktig del att motivera till för en fungerande organisation. 
 
Då många anser pengar vara en motivationsfaktor är det även flera av medarbetarna som tror 
att ett bonusprogram kan vara ett bra sätt för företaget att locka till sig duktiga medarbetare. 
Genom att erbjuda möjlighet till bonus i förhållande till prestation i kombination med trygghet 
och utvecklingsmöjligheter så tror flera av medarbetarna att detta är ett bra sätt att locka 
duktig personal. Trots att det stora flertalet tror att bonus kan vara en attraktionsfaktor finns 
det även de som menar att bonus inte påverkar valet av arbetsplats utan det är den trygghet ett 
företag kan erbjuda i övrigt, trevlig arbetsmiljö, trevliga arbetskamrater och en bra grundlön 
som lockar mest. 

4.2.5 Belöningens effekt på beteende 

Bonusens effekt på arbetsklimatet upplevs väldigt olika bland medarbetarna där flera av 
medarbetarna menar att de inte kunnat se några förändringar än så länge. Dessa personer tror 
dock att det kan finnas risk för en negativ utveckling om bonusen skulle bli större än vad den 
är idag då en större bonus skulle leda till ett mer individuellt tänkande och gruppens 
prestationer och samarbete glöms bort. Det finns även de som tror på positiva förändringar i 
framtiden tackvare det fokus som nu lagts på de mjuka delarna vilket upplevs som positivt. 
Bland de medarbetare som redan upplevt förändringar har flertalet sett en positiv förändring i 
form av ett öppnare och mer samarbetsvilligt klimat. De tror att denna förändring kan bero på 
att de mjuka värdena har lyfts fram i större utsträckning tackvare de mjuka individuella 
målen. Även kompetensutvecklingen ses som en positiv förändring då bonusen bidrar till en 
mer aktiv kompetensutveckling. Bland de negativa förändringar som uppmärksammats nämns 
det individuella tänkandet och tidbristen för kollegor som de vanligaste faktorerna. Att det blir 
mer individualiserat tänk ses av en medarbetare som något nödvändigt för att öka 
försäljningen medan en annan medarbetare ser denna utveckling som mycket negativ och 
menar att de mjuka målen är viktiga för att väga upp detta. En gemensam uppfattning är att 
det måste vara rättvist vad det gäller arbetsfördelning och bedömning av måluppfyllelse för att 
relationerna mellan arbetskamrater inte ska påverkas negativt. 
 
Relationen mellan chef och medarbetare är något de flesta uppfattar som oförändrat. De 
menar att det har varit en bra relation sedan tidigare och att de individuella målen och 
bonusen inte har påverkat denna relation i någon nämnvärd utsträckning. Bland de 
medarbetare som upplevt en förändring är denna odelat positiv. En av medarbetarna nämner 
att relationen har blivit öppnare och tydligare sen de individuella målen blev aktuella medan 
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en annan medarbetare upplever relationen som tydligare med en bättre samtalskvalitet än 
tidigare. Andra positiva förändringar som nämnts är att målen diskuteras mer grundligt där 
orsaker och förklaringar till resultatet har blivit en viktigare del. En del medarbetare menar 
även att förväntningarna på chefernas förmåga att motivera och tydliggöra effekter av ett visst 
handlande höjts genom att det finns en bonus kopplad till de individuella prestationerna. 
Andra menar även att chefen får ett viktigt ansvar i att hitta rätt mål för respektive 
medarbetare för att det hela ska vara hållbart på sikt. 
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4.3 Sammanfattning av empirin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 8 Utvecklad analysmodell 

Egen modell 

 
• Swedbanks styrning baseras på ickefinansiella och finansiella mål där statistiska 

analyser görs kontinuerligt mellan de olika målen. Både medarbetare och chefer anser 
att det är viktigt att beakta även ickefinansiella aspekter för en långsiktig styrning. 

 
• Målsättningen för försäljningsmål har fungerat bra enligt både chefer och medarbetare 

då det finns en vana kring detta sen tidigare. Medarbetarna anser att färre och 
individuella mål kommunicerar styrningen tydligare. Att sätta mjuka mål var nytt för 
såväl chefer som medarbetare vilket också upplevdes svårt. Flertalet av medarbetarna 
upplevde att det fördes en generell diskussion kring dessa mål och att det i flera fall 
inte sattes några konkreta mjuka mål. 

 
• Chefer och medarbetare är samstämmiga om att uppföljningen bidrar till målupp-

fyllelse då prioritering av arbetsuppgifter påverkas av dessa möten. Cheferna ser 
uppföljningen som ett tillfälle för att korrigera fel medan medarbetarna ser detta som 
ett tillfälle för avstämning och stöd i fortsatt arbete. Både chefer och medarbetare 
anser att uppföljningen av mjuka mål är problematisk och subjektiv. 

 
• Vid utvärderingen av hårda mål har det funnits en samstämmighet mellan chefer och 

medarbetare tack vare en objektiv mätning. Utvärderingen av mjuka mål har däremot 
upplevts som svår och bitvis jobbig för cheferna men stödmaterialet har underlättat 
detta. Medarbetarna upplever de mjuka målen som problematiska då grunden för 
utvärderingen i flera fall upplevs otydlig och subjektiv vilket kan leda till orättvisa. 
Medarbetarna anser att chefen får en viktig roll i bonussystemet då deras bedömning 
påverkar bonusen.  

 
• Medarbetarna påverkas olika mycket av en bonus men de allra flesta upplever bonus i 

form av pengar som en motivationshöjande faktor. Utöver prestationen upplevs även 
arbetsklimatet förändrat i såväl positiv som negativ utveckling. De mjuka målen är de 
som skapat den positiva utvecklingen men också minskat den negativa utvecklingen. 
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5. Analys 
I denna del kommer det insamlade materialet att analyseras och kopplas samman med den 

teori som behandlats tidigare i studien. 

5.1 Swedbanks styrning 
Idag utgår Swedbanks styrning ifrån humankapitalet och marknadskapitalet där dessa två 
perspektiv ska påverka det tredje perspektivet, lönsamheten i företaget. Deras styrkort 
behandlar med andra ord tre perspektiv och statistiska analyser görs kontinuerligt mellan 
dessa perspektiv för att finna samband. 96 Det blir tydligt att Swedbank har utgått ifrån sin 
strategi och tänkt på hur lönsamheten skapas i företaget. Medarbetarna får en väldigt viktig 
roll i Swedbanks styrsystem eftersom de utgör grunden till lönsamheten för företaget. 
Medarbetarna kan även påverka lönsamheten genom att arbeta mer effektivt internt samtidigt 
som de kan skapa lojala kunder. Det intressanta är att Swedbank utgått ifrån detta men har 
även utfört systematiska statistiska analyser av materialet och hittat starka samband. Enligt 
Nørreklit går det inte att utgå ifrån att ett kausalt samband finns mellan de olika 
perspektiven97. Swedbank har dock stärkt sitt styrsystem genom att innefatta statistiska 
analyser vilket gör deras system starkt och mera pålitligt och därmed framgår det att 
Swedbank faktiskt har ett orsak-verkan samband.  
 
I myntet framgår att olika faktorer mäts vilka beskriver dåtid, nutid samt framtid och utgör 
tillsammans Swedbanks övergripande strategi98. Performance management förespråkar just 
denna fördelning av mätetal där syftet är att styrningen ska kunna fånga upp framtida 
problemområden99. Märkbart är att Swedbank tar till sig de olika teorierna som finns inom 
verksamhetsstyrning och anpassar dem till sin verksamhet. Nästa steg för Swedbank är att 
applicera performance management till individnivå100. Teorin kring performance management 
behandlar vikten av att göra strategin tydlig för medarbetarna och ge tydlig information om 
vilka arbetsuppgifter som anses som mer viktiga än andra101. Frågan är om denna typ av 
styrning uppfyller syftet att klargöra för varje medarbetare vad som är viktigt och ifall 
företaget får en effektivare och bättre styrning i och med detta? 

                                                 
96 Johansson och Skoog (2007), sid 101-102 
97 Nørreklit (2000), sid 76-77 
98 Johansson och Skoog (2007), sid 104 
99 Otley (2002), sid 16-17 
100 Johansson och Skoog (2007), sid 105 
101 Cokins (2004), sid xiii 
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5.1.1 Målsättningsarbete 

Ett syfte med performance management är att tydliggöra för varje medarbetare vad denne ska 
fokusera på och prestera. Detta genomförs i form av mål och dessa mål signalerar vilka 
beteenden och aktiviteter som är att föredra.102 De mål som alla kontorschefer sätter för sina 
medarbetare utgår ifrån de riktlinjer som ledningen fastställt gällande försäljning, värderingar 
och strategisk inriktning103. Försäljningsmål är något som alla chefer tidigare arbetat med och 
de såg inget problem i att kunna fördela dem på individnivå. Medarbetarna var även de vana 
med försäljningsmål sedan tidigare men ansåg att färre mål ger en klarare bild av vad som ska 
presteras. Det syns att styrningen har blivit mer tydlig i och med att målen bryts ner till 
individnivå och det ger medarbetarna tydligare instruktioner av vad de ska arbeta med. Varför 
det gått så bra beror troligtvis på att cheferna och medarbetarna har gjort detta tidigare, de har 
en vana av att diskutera individuella försäljningsmål.  
 
Det nya i programmet var att mål skulle formuleras kring mjuka ickefinansiella aspekter i 
verksamheten. Här upplevde både cheferna och medarbetarna en svårighet bland annat för att 
detta var nytt. Flertalet av medarbetarna uppfattade att det blev en allmän diskussion kring 
värderingarna och strategisk inriktning där inga klara mål sattes. Värderingar och strategiska 
inriktningar är sju stycken totalt vilket också kan ha bidragit till det faktum att medarbetarna 
upplevde de mjuka målen som diffusa. Det kanske blev svårt för medarbetarna att praktiskt 
arbeta mot de mjuka målen eftersom de inte visste vad som skulle presteras då det saknades 
klara besked om vad som skulle prioriteras och belönas. I bilaga 3 blir detta särskilt tydligt då 
exemplet visar att målen utgörs av endast hårda mål medan de mjuka målen är en del av 
kompetensutvecklingsaktiviteterna. Detta visar att en fungerande målstyrning måste innehålla 
tydliga och realistiska mål då dessa bidrar till att ge medarbetaren en klarare bild av var fokus 
ska vara. Är det oklara och otydliga mål kring vad som anses som viktigast för individen att 
fokusera på blir styreffekten väldigt svag.  
 
Syftet med de individuella målen är att belöna såväl hårda som mjuka mål varför det blir 
väldigt viktigt att även formulera de mjuka aspekterna som mål och inte bara som aktiviteter 
för att få en fungerande styreffekt. Trots detta problem ansåg cheferna att SMART-modellen 
varit ett bra stöd i arbetet att särskilja mål och aktiviteter. I några fall har det blivit för många 
olika beteenden och värderingar som ska tas i hänseende vilket lätt skapar en svårighet kring 
arbetet med de mjuka målen. Denna svårighet kan bero på det faktum att varje värdering 
beskrivs med fyra olika beteendeexempel vilket inte gör värderingarna särskilt specifika. 
Kanske skulle de mjuka målen underlättas och bli mer konkreta om de mjuka målen 
fokuserade på att hantera en värdering med ett beteendeexempel för respektive medarbetare. 
För några av medarbetarna blev ändå det mjuka målet tydligt då det fokuserades på ett 
specifikt område. Det förefaller tydligt att cheferna som lyckats göra det mjuka målet 
specifikt har påverkat styrningen effektivt. Detta påvisar vikten av att målen måste bli tydligt 
formulerade för att de ska kunna påverka medarbetaren att arbeta i rätt riktning. 

                                                 
102 Cokins (2004), sid xiii 
103 Interna dokument 
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Ett sätt att stödja arbetet mot målen för medarbetarna är att utarbeta aktiviteter för hur målen 
nås. Privatrådgivarna upplever att det alltid funnits tydliga aktiviteter och de såg inte någon 
skillnad i och med införandet av de individuella målen. Flera av banksäljarna är av en annan 
uppfattning då de önskar en bättre aktivitetsplan. Detta påvisar att det kan behövas mer stöd 
och klarhet i styrningen än att bara mål formuleras. Ett tydligt mål kan i sig vara till hjälp men 
vilka aktiviteter som gör att målet nås kan behöva utvecklas för att medarbetarna ska känna 
motivation att arbeta mot dessa. För flera av banksäljarna var det viktigare med en kollektiv 
bonus än en individuell, vilket kan bero på att det råder en viss osäkerhet kring hur målen ska 
uppnås. 
 
För att styrningen med mål ska bli så effektiv som möjligt måste målen skapa motivation hos 
medarbetarna samt upplevas stimulerande104. Därför måste målen anpassas till varje individs 
förutsättningar och intresse105. Cheferna har försökt att tillgodose varje medarbetares 
förutsättningar och anpassa målen till varje individ i målsättningsarbetet. Medarbetarna har 
sett målen som realistiska och de har varit motiverade till att nå alla målen. Vissa medarbetare 
anser att något mål blivit för högt satt vilket beror på att målet behandlade områden som de 
hade dålig kompetens inom eller inte ansågs lika intressanta som andra områden. Utifrån ett 
styrperspektiv gör dessa utmanande mål att medarbetarna utvecklas vilket gynnar 
organisationen som helhet. Det viktiga med att individualisera målen är att skapa motivation 
hos medarbetarna genom att målen upplevs realistiska oavsett om de är höga eller låga. Flera 
av banksäljarna ansåg att mål för ett år var väldigt lång tid och det var svårt att veta vilken 
nivå som var realistisk för denna tidsperiod. En koppling som kan göras utifrån detta är att 
realistiska mål blir viktiga för att skapa motivation men kanske ännu viktigare när en belöning 
kopplas in. Tydligt är att medarbetarna är väldigt måna om att målen ska uppnås. Syftet med 
målsättningen är att skapa motivation och engagemang vilket verkar fungera då medarbetarna 
känner väldigt starkt kring detta. 
 
Merparten av respondenterna uppfattade de individuella målen kring mjuka ickefinansiella 
värden som nyheten i detta program. Otley menar att ickefinansiella mätetal ger ett bredare 
spektra av information om företaget och kan även ge indikationer på hur utvecklingen av 
företaget kommer att se ut106. Denna syn delas av såväl medarbetare och chefer som anser att 
mjuka faktorer är viktiga i ett fungerande individuellt målsättningsprogram och bör ingå trots 
svårigheterna som finns med dessa.  
 
Det fanns en gemensam syn kring att mjuka värden säkerställer långsiktigt resultat. Både 
chefer och medarbetare ansåg dock det väldigt svårt att skapa mål kring just mjuka värden. 
Det blev mer av en allmän diskussion än att mål sattes. Detta påvisar att det finns en vilja 
kring att arbeta med mjuka mål men att det är svårt att göra det på ett bra sätt. Cheferna får 
här en väldigt viktig roll genom att de bör kunna fastställa mjuka mål för varje individ så att 
respektive medarbetares potential tas till vara. Tydligt formulerade mål ger en förutsättning 
för varje individ att arbeta efter bankens värderingar. Varje medarbetare känner även ett större 

                                                 
104 Lyne (1995), sid 238 
105 Danielsson (1982), sid 77 
106 Otley (2002), sid 16-17 
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ansvar för att målen nås vid tydligare formulerade mål107. Vidare blir det en signal från 
chefernas sida om vad de anser viktigast när diskussionen blir mer allmän kring de mjuka 
målen. Det förefaller naturligt att medarbetarna fokuserar på försäljning om målsättningen 
mest kretsat kring detta. Bilaga 3 visar även att så är fallet i just detta exempel där målen 
bestod av endast hårda mål och de mjuka målen endast blev en del av kompetensutvecklings-
aktiviteter. En tydligare målsättning kring de mjuka målen skulle kunna påverka deras vikt i 
förhållande till de hårda målen. 
 
Arbetet med att sätta individuella mål har påverkat medarbetarnas förståelse för hur deras 
prestation påverkar företaget totalt sett. Detta gäller dock endast försäljningen där det 
framgick tydligt att de ser sin och kollegornas prestation påverka kontorets mål. Detta kan 
förklaras i att det funnits en vana att bryta ner försäljningsmål till individer tidigare. 
Förklaringen kan även vara att när målen blir kvantitativa är det lätt att förstå hur den egna 
insatsen bidrar till företagets övergripande resultat. Cheferna har upplevt att myntets mjuka 
faktorer som kundnöjdhet, lärande och förändrat arbetssätt inte går att bryta ner på individ 
nivå. Ett syfte med performance management är att skapa ett kausalt samband mellan de olika 
perspektiven där de mål som sätts ska kunna kopplas till varandra och det ska framgå vad som 
påverkar varandra. Utmaningen i detta program är att klargöra för medarbetarna på vilket sätt 
de mjuka målen påverkar lönsamhet och kunder. Visserligen finns det en klarhet hos 
medarbetarna att mjuka mål påverkar lönsamheten i det långa loppet. Det som saknas är att de 
inte kan se hur deras mål, om de nu fått ett klart, påverkar verksamheten i stort. Om 
diskussionen går ifrån att vara mer allmän till att bli mer specifik kommer dessa mål att få en 
större betydelse. 

5.1.2 Uppföljning 

Cheferna har sett uppföljningen som ett tillfälle för att stämma av prestationerna men även 
som ett verktyg för att hitta och korrigera fel. Vid utvärderingen har cheferna fokuserat på de 
hårda målen vilket de anser har påverkat prioriteringar gällande hårda mål hos medarbetarna. 
Utifrån ett styrperspektiv används mätningar av prestationer främst till att mäta effektivitet 
samt att identifiera problemområden108. Chefernas inställning till uppföljningen är naturlig 
utifrån deras roll och styrperspektivet. Medarbetarna har upplevt utvärderingen som 
motiverande genom möjligheten till diskussion kring prestationer med chefen. Chefens roll 
blir därför viktig om uppföljningen ska upplevas som motiverande då denne måste ge råd och 
fokusera på hur medarbetaren ska gå vidare för att uppnå sina mål som det varit problem med 
eftersom mätningen av medarbetarnas prestationer enligt teorin skapar motivation och 
ansvar109. Undersökningen visar en tydlig skillnad mellan de perspektiv som chefer och 
medarbetare har. Cheferna ser uppföljningen utifrån ett styrperspektiv där fokus är att 
identifiera problem medan flera av medarbetarna vill att uppföljningen ska vara mer stödjande 
för att motivationen ska infinna sig. Det ställer krav på att cheferna förstår medarbetarnas 
perspektiv och agerar stöttande och fokuserar på att ge råd för framtiden. De två olika 

                                                 
107 A de Waal (2004), sid 304-305 
108 Busi och Bititci (2006), sid 13-14 
109 Busi och Bititci (2006), sid 13-14 
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perspektiven kan på så sätt stödja varandra genom att chefen fokuserar på att lösa problemen, 
vilket kommer att skapa ännu mer motivation hos medarbetarna. 
 
Både medarbetare och chefer instämmer i att individuella mål har ökat kvaliteten på 
uppföljningen och det har blivit lättare att fokusera på delar som ska förbättras. Medarbetarna 
menar även att den förbättrade kvaliteten på uppföljningen bidrar till bättre måluppfyllelse. 
Det som har varit det stora problemet med uppföljningen och som inte har behandlats lika 
mycket som de hårda målen är de mjuka målen. Medarbetare och chefer anser att de mjuka 
målen är väldigt viktigt, men detta har inte speglats i utvärderingen. Likväl chefer som 
medarbetare upplever att mätningen av målen är väldigt problematiskt. Det har därför varit 
svårt att diskutera detta i utvärderingen. Bland cheferna finns en önskan om att de mjuka 
målen ska göras mer objektiva i form av tydligare riktlinjer för att underlätta arbetet med 
utvärderingen. Att subjektiviteten är stor upplever både chefer och medarbetare som 
problematiskt och det råder en samstämmighet om att chefen får en viktig roll som det är 
utformat nu. Cheferna upplever det svårt att påverka beteenden i någon speciell riktning. 
Detta blir ett led då målen är diffusa samt att mätningen av dessa inte heller blir konkret. Det 
blir svårt att ge råd och tips till hur en förbättring ska komma till stånd när det är svårt att säga 
hur prestationen varit hittills.  

5.1.3 Utvärdering 

En effektiv styrning av en organisation kräver att rätt mätinstrument utarbetas för rätt område 
och att denna mätning följs upp regelbundet för att skapa effektivitet110. Utvärderingen av 
måluppfyllelse är därmed en viktig del i styrningen för att säkerställa ett effektivt agerade hos 
medarbetarna. Det är även viktigt att mätningen av måluppfyllelse och dess process och syfte 
är väl förankrat hos dem som mäts för att det inte ska uppstå ett missnöje111. Cheferna har en 
väldigt viktig uppgift i att förmedla utvärderingens syfte och innehåll till medarbetarna för att 
effekten av utvärderingen ska bli de bästa möjliga. De flesta chefer har arbetat fram målen 
gemensamt med medarbetarna där en av cheferna t.o.m. överlåtit målsättandet till 
medarbetarna för att sedan justera de mål som behövts. Bland de medarbetare som själva fick 
sätta sina mål upplevde de flesta detta som sporrande och motiverande medan andra upplevde 
det väldigt svårt att formulera egna mål. En intressant reflektion i detta är att delaktighet i 
målsättningsprocessen har underlättat utvärderingsarbetet för såväl chefer som för 
medarbetarna själva. Detta visar även att målsättningsprocessen är en mycket viktig del av 
hela styrfilosofin eftersom denna del blir grunden till hela processen kring individuella mål 
och bonusen som sedan ska kopplas till måluppfyllelsegrad. 
 
Trots att bra mål underlättar utvärderingsarbetet finns det ändå skillnader i åsikterna kring 
måluppfyllelsegrad mellan chefer och medarbetare. Detta gäller främst de mjuka målen då 
dessa enligt såväl chefer som medarbetare upplevs väldigt svåra att målsätta men framför allt 
att utvärdera och bedöma. Vad gäller utvärderingen och bedömningen av de hårda målen 
upplever varken chefer eller medarbetar några svårigheter med detta då resultatet av dessa 
finns ”svart på vitt”. De mjuka målen är dock en viktig del för de allra flesta medarbetare och 
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chefer då dessa mål skapar en balans mellan försäljningstänkandet och efterlevande av 
värderingar. Atkinson et al menar även de att de mjuka, ickefinansiella faktorerna är viktiga 
för organisationens fortlevnad då de påverkar resultatet på lång sikt112.  
 
Eftersom de mjuka målen är av stor vikt för såväl arbetsklimat som för långsiktiga vinster är 
det viktigt med ett bra utvärderingsunderlag kring dessa faktorer. Flera av cheferna menar att 
det material som finns till förfogande har varit till stor hjälp för att utvärdera och bedöma just 
de mjuka målen. Flera av medarbetarna menar dock att bedömningen blivit för subjektiv och 
därmed svår att ta till sig. En av cheferna tror att det faktum att cheferna idag har större insikt 
och kunskap än medarbetarna kring vad det är som verkligen utvärderas och bedöms kan vara 
en av orsakerna till att det uppstår meningsskillnader kring måluppfyllelsegrad av de mjuka 
målen. Det blir därmed väldigt viktigt med kommunikation mellan chefer och medarbetare 
kring vad det är som ska utvärderas och bedömas och hur detta görs. Några av cheferna följer 
utvärderingsmaterialet väldigt noga medan andra använder materialet som ett underlag för att 
skapa egna utvärderingsmodeller. Denna skillnad innebär att medarbetare kan bedömas 
väldigt olika och att olikheten i bedömningsgrunden blir större än vad den borde vara. Otley 
menar att det ställs väldigt höga krav på den som utvärderar en prestation då denna ska 
bestämma vad som anses vara ett gott resultat eller en god prestation113. För att underlätta 
chefernas arbete och få dem att bedöma samma prestationer likvärdigt är det mycket viktigt 
med ett fungerande material och stöd från högre led i organisationen.  
 
De mjuka målen är de mål som skapar störst problem i utvärderingen av måluppfyllelse. 
Cheferna upplever bedömningen av dessa mål som svår och ibland jobbiga att diskutera. De 
menar dock att de mjuka målen tas mer på allvar nu sedan de utvärderas och bedöms.  Bland 
medarbetarna å andra sidan finns det en oro för att subjektiviteten kan skapa en orättvisa i 
bedömningen. Otley menar dock att subjektiviteten inte alltid behöver innebära något negativt 
då den kan bidra med ett bredare bedömningsområde än vad finansiella mått gör114. Flera av 
medarbetarna menar att chefen får en viktig roll i att skapa rättvisa genom god 
personkännedom samt genom att motivera sina beslut. Trots att i stort sett alla ser problem 
kring utvärderingen och mätningen av de mjuka målen så menar de allra flesta att de mjuka 
målen är väldigt viktiga och måste finnas med i ett fungerande målsättningsprogram på 
individnivå. Detta blir en viktig del att fundera kring i framtiden, hur ska de mjuka målen 
hanteras, mätas och belönas för att en rättvisa ska erhållas? 
 
Samuelsson menar att de finansiella perspektiven dvs. de hårda målen inte får bli för 
dominerande i styrningen av en organisation utan även andra värden i form av mjuka mål då 
dessa stöttar den långsiktiga strategin och lönsamheten115. Flera av cheferna men även 
medarbetarna menar att det till största del är de hårda målen som utvärderas och de mjuka 
målen hanteras mestadels genom diskussioner. Om de mjuka målen ska vara en viktig del av 
bedömningsunderlaget för bonus i förhållande till måluppfyllelsegrad är det viktigt att detta 
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även förmedlas vid utvärderingstillfället. Genom att belysa de mjuka målen mer och tydligare 
kommunicera vad det är som belönas och vilka effekter de mjuka målen bidrar med kan en 
bättre förståelse bland medarbetarna förhoppningsvis erhållas. Det är viktigt att tydliggöra hur 
viktiga de olika målen är i förhållande till varandra för att få en lyckad effekt av bonusens 
förstärkande effekt. 
 
 

5.2 Motivationsperspektivet 

5.2.1 Effekt på prestation 

Bonusens effekt på prestation har visat sig vara väldigt olika mellan medarbetarna där flera 
anser sig prestera bättre genom att det finns en bonus. Även cheferna har märkt en positiv 
prestationseffekt av bonusen då det sker ett mer målinriktat arbete sedan de individuella 
målen och bonusen infördes. Några av medarbetarna var dock tydliga med att bonusen inte 
alltid var det viktigast utan att måluppfyllelsen i sig är viktigare. Det är dock ett faktum att det 
är de mest säljinriktade personerna som påverkas mest av bonusen vilket såväl medarbetare 
som chefer vittnar om. Detta stärker den teori som Kohn presenterat, vilket innebär att de allra 
flesta människor påverkas av en belöning i någon form även om olika människor påverkas 
olika mycket116. Undersökningen visar även att belöningen påverkar flera av medarbetarna till 
att prioritera uppgifter som är bonusgrundande framför icke bonusgrundande uppgifter. Det 
finns även en liten oro för att denna utveckling kommer att öka i framtiden. Detta är en risk 
som belöningar i allmänhet för med sig, att det som inte belönas får stå till sidan för belönade 
aktiviteter117. Det intressanta i detta är att de flesta chefer och flera av medarbetarna tror att 
denna negativa utveckling kan avhjälpas tack vare de mjuka målens del i bonusgrunden. 
Genom att även belöna de mjuka delarna så tror flera av medarbetarna och cheferna att en 
balans kring försäljningsmål och mjuka mål kan hittas. 
 
Trots att de mjuka målen ses som en lösning på en eventuell negativ utveckling av ett 
bonusprogram upplevs de mjuka målen som ett problem då det gäller prestationseffekter. 
Flera av de personer som menar att prestationen inte påverkas av bonusen menar att detta 
beror på de mjuka målen och den subjektiva bedömningen som ligger bakom detta. Eftersom 
bonus och måluppfyllelse till viss del bedöms subjektivt vad gäller de mjuka målen påverkar 
bonusen heller inte prestationen i så stor omfattning. De mjuka målen innebär därmed ett 
komplext problem när det gäller att skapa prestationseffekter utifrån en bonus. En mer 
likartad bedömningsgrund och tydligare riktlinjer för vad det är som bedöms kan möjligen 
öka bonusens prestationseffekt hos medarbetarna. 
 
Arvidsson menar att syftet med att belöna människor med pengar är att uppnå högre 
effektivitet och motivation hos medarbetarna till att prestera bättre118. Undersökningen har 
dock visat att prestationen hos medarbetarna påverkas olika mycket av en bonus. Trots detta 
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117 Kohn (1993), sid 39 
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menar de allra flesta att bonus i form av pengar är en motivationshöjande faktor i någon form. 
Det intressanta är att nästan alla ser bonus som motivationshöjande samtidigt som flera menar 
att prestationen inte påverkas i någon större utsträckning av just en bonus. Det finns därmed 
en skillnad mellan vad som motiverar och vad som verkligen ger effekt hos några personer. 
Glappet som uppstått beror hos en del på att bonusen idag är för liten för att ge några större 
effekter medan andra menar att rättvisefaktorn i bedömningsgrunden är det som minskar 
effekten av bonusen. Rättvisan grundar sig i att målen sätts utifrån individuella förutsättningar 
och ännu viktigare att målen bedöms likartat lika för alla. Arvidsson behandlar även han detta 
problem och menar att det är oerhört viktigt att belöningen är kopplad till rätt prestationsmått 
samt att mäta och belöna rätt saker för att erhålla önskad effekt119. 
 
Effekten av att belöna rätt visar sig även i diskussioner kring den individuella bonusens vara 
eller icke vara. Flera av medarbetarna menar att en individuell bonus motiverar mer än vad en 
gruppbonus gör medan andra menar att det är gruppens gemensamma arbete mot att nå mål 
och eventuell bonus som motiverar mest. Detta kan med otur utvecklas till ett problem där 
Kohn menar att förhållandet mellan olika personer kan påverkas negativt av detta på två sätt. 
Dels kan det faktum att endast ett fåtal belönas trots att flera bidragit till framgången påverka 
relationen negativt men att egenintresset av att erhålla en belöning kan påverka den 
gemensamma prestationen negativt120. Flera av medarbetarna uttrycker även det faktum att 
gruppbonusen bör behållas för att det individuella handlandet inte ska få negativa 
konsekvenser. Även cheferna menar att grupprestationerna är väldigt viktiga i denna typ av 
arbete. Genom att använda belöningar för gruppen som helhet bör den individuella bonusen 
inte leda till allt för negativa konsekvenser. 

5.2.2 Effekt på beteende 

Bonusens effekt på relationer och beteende kan vara av såväl positiv som negativ karaktär 
vilket visar sig i både medarbetarnas och chefernas åsikter kring detta. De positiva 
förändringarna syns i form av ett öppnare och mer samarbetsvilligt klimat. Bland de negativa 
förändringarna nämns minskad tid och engagemang för kollegor samt ökad fokus på den egna 
prestationen. Det är därmed två väldigt olika åsikter om de effekter bonusen har fått på 
samarbetsklimatet. En intressant aspekt kring denna fråga är att flera personer, såväl chefer 
som medarbetare, uttrycker en oro för att negativa förändringar kan komma att visa sig i 
framtiden. Trots denna oro är de förändringar som till största delen uppmärksammats av 
positiv karaktär i form av de mjuka målens positiva inverkan på arbetsklimatet. Det finns 
också en tilltro till att de mjuka målen kan fungera som en jämvikt till de hårda målen. 
 
Än en gång ses de mjuka målen som hindret för en negativ utveckling samt en bidragande 
orsak till den positiva förändringen i form av de mjuka målen. I de fall den positiva 
utvecklingen är den mest framträdande utvecklingen har även de mjuka målen lyfts fram som 
orsaken till detta genom att dessa fått en större uppmärksamhet då de nu är bonusgrundande. 
De negativa effekterna som uppmärksammats kan bero på att de hårda målen upplevts som 
viktigare än de mjuka och därmed fått större genomslag hos medarbetarna. Det blir även ur 
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arbetsmiljösynpunkt viktigt att förmedla till medarbetarna vad det är som mäts och belönas 
och att både mjuka och hårda mål premieras. Det blir även här viktigt att koppla belöningen 
till rätt prestation för att få önskad effekt121. Är det lika viktigt att uppfylla de mjuka målen 
som det är att uppfylla de hårda målen måste detta också visas och förmedlas för att det ska ge 
effekt. Om så inte är fallet är risken stor för att de hårda målen automatiskt får en större 
betydelse som bedömningsunderlag för bonus på lång sikt122.  
 
Förhållandet och samarbetet mellan medarbetare lyfts fram som en viktig del av såväl chefer 
som medarbetare då arbetsuppgifterna förutsätter ett fungerande samarbetsklimat. Även 
kompetensutvecklingen är av stor vikt då arbetsuppgifterna innebär att möta kundernas krav 
på bästa sätt. Flera av medarbetarna samt några av cheferna har sett bonusen som en 
bidragande orsak till ökad kompetensutveckling då bonusen bidragit till att skapa en vilja till 
utveckling för att kunna nå målen. Genom att påverka den individuella måluppfyllelsegraden 
genom bonus kan detta bidra till att medarbetarna arbetar och påverkar sin utveckling i linje 
med organisationens övergripande strategi123. För att påverka medarbetarna till att arbeta i 
linje med organisationens mål och visioner är det även viktigt med ett bra och tydligt 
ledarskap. Några av medarbetarna upplever att relationen till chefen och ledarskapet har 
förbättrats i och med att bonus nu kopplas till individuella mål. Förbättrad samtalskvalitet och 
grundligare diskussioner kring orsaker och förklaringar av prestationer är faktorer som 
förbättrats genom individuell bedömning av måluppfyllelse. Att relationer mellan chef och 
medarbetare förbättrats bör ses som en positiv påverkan av en framtida utveckling av 
resultatstyrningen.  
 
Implementeringen 

 

Ett lyckat genomförande av ett bonussystem bygger till stora delar på att implementeringen 
kring programmet lyckas. Smitt et al menar att bra planering, kommunikation och uppföljning 
är en förutsättning för att få ett lyckat genomslag.124 I detta skede befinner sig Swedbank 
delvis i planeringsstadiet då införandet av individuella mål kopplat till bonus än så länge 
fungerar som ett pilotprojekt. Samtidigt är detta ett stadium för att se hur kommunikationen 
mellan ledning, chefer och medarbetare fungerar vilket framkommit till vissa delar i denna 
undersökning. Därmed befinner sig banken även i uppföljningsstadiet av pilotprojektet där 
många problem kan identifieras och lösas. Flera av cheferna och även många medarbetare 
menar att implementeringen av projektet med individuella mål och bonus har gått väldigt 
snabbt och det har gått en väldigt kort tid vilket gör det svårt att reflektera fullt och fast kring 
de effekter som uppstått eller kan komma att uppstå under tidens gång.  
 
För att resultatet ska bli lyckat menar Smitt et al. att medarbetarnas delaktighet i 
implementeringen och genomförandet är av stor vikt. Det är viktigt att klargöra vilka 
individuella handlingar som påverkar organisationen som helhet och skapa en förståelse för 
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123 Atkinson et al. (2004), sid 381 
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vad varje medarbetare bidrar med till verksamheten.125 Flera av medarbetarna tycker att 
kopplingen till vad varje individ bidrar med till organisationen som helhet har blivit tydligare 
i och med införandet av de individuella målen kopplat till bonus. Några av medarbetarna 
menar dock att de inte riktigt insett hur målsättningen och bedömning av måluppfyllelse 
verkligen fungerar vilket tyder på att kommunikationen om vad som belönas och varför inte 
är helt tydligt. Det är en viktig del ur såväl styrperspektiv som motivationsperspektiv att alla 
är införstådda med vad som är bonusgrundande för att det ska ge största möjliga effekt. 
Cheferna har en viktig roll i implementeringsarbetet då det är denne som ska bedöma 
prestationer och förmedla önskad prioritering av uppgifter och beteende till de anställda126. 
Ledarskapet blir en viktig del för att få ett fungerande system vilket även flera av 
medarbetarna påpekar.  Cheferna är väl medvetna om detta och menar också att individuella 
mål kopplat till bonus ställer stora krav på deras förmåga att vägleda, utvärdera och bedöma 
sina medarbetare. En viktig del i implementeringsarbetet bör därmed bli att stödja cheferna 
med material och handledning för att dessa i sin tur ska kunna förmedla innehållet och syftet 
med individuella målen och bonus till medarbetarna. Fungerar chefernas arbete med att sätta 
mål, utvärdera och skapa ett engagemang hos medarbetarna finns det stora möjligheter för ett 
fungerande system i framtiden. 
 

                                                 
125 Smitt et al. (2002), sid. 77 
126 Lindblom (1996), sid 14 
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6. Slutsatser 
 
Viktigt med balans mellan mjuka och hårda mål 
Studien visar att styrfilosofin inom en organisation inte påverkas genom införandet av 
performance management på individnivå då humankapital, marknadskapital och lönsamhet 
fortfarande är utgångspunkterna i styrningen. Det som däremot påverkas är hur organisationen 
väljer att hantera styrningen i form av de svårigheter som uppstår i och med att målen nu blir 
individuella. De största svårigheterna med ett individuellt målsättningsprogram är att få en 
jämvikt mellan finansiella och ickefinansiella mätetal där målen kommuniceras och förankras 
hos medarbetarna på ett fungerande sätt. Viktningen av mjuka målen i förhållande till hårda 
mål är en viktig del i arbetet kring balansen mellan dessa två. Är de mjuka målen lika viktiga 
som de hårda målen måste detta förmedlas tydligt i målsättningsarbetet där de mjuka målen 
måste lyftas fram och konkretiseras på samma sätt som de hårda målen. 
 
Tydliga mål kräver tydlig kommunikation 

Fallstudien har visat att en tydlig målsättning med konkreta och realistiska mål är en 
förutsättning för att påverka styrningen i positiv riktning. Tydliga mål kräver tydliga 
formuleringar och en tydlig kommunikation kring vilka mål och faktorer som mäts och 
belönas. Det är även viktigt att uppmärksamma och lyfta fram de aktiviteter som stödjer 
målen för att få en fungerande målsättningsprocess. Det är viktigt att informationen från 
centrala delar inom organisationen stöder cheferna i deras arbete. En tydlig kommunikation 
och ett gemensamt sätt att arbeta kring målsättningsarbetet stärker styrfunktionen ytterligare. 
Samarbetet och delaktigheten i målsättningen mellan medarbetare och chef har även det visat 
sig vara en viktig del i styrningen mot organisationens övergripande mål.  
 
Uppföljningsprocessen är en viktig del av en fungerande styrning 

Fallstudien visar att arbetet med de individuella målen har förbättrat denna process då arbetet 
med att vara konkret och stödjande kring målen underlättas av personliga mål. Uppföljningen 
bidrar även till att skapa en bättre utvärdering och bedömning av varje individs prestationer då 
alla parter får en förståelse för måluppfyllelsegrad under arbetets gång. Det är även mycket 
viktigt att mätningen och bedömningen av måluppfyllelsegrad speglar organisationens 
övergripande strategier för att de individuella målen ska följa organisationens styrfilosofi. 
Fallstudien visar att det som mäts är det som upplevs som viktigt, varför organisationen som 
helhet måste vara medveten om vad det är som förmedlas genom det som mäts. Det räcker 
dock inte bara med att mäta de faktorer som anses viktiga, de måste även uppmärksammas 
genom diskussioner och prioritering i förhållande till andra lika viktiga områden. 
 
Belöningen förmedlar vilka faktorer som är viktiga  

Ett sätt att förstärka förståelsen för viktiga faktorer är att koppla belöning till 
måluppfyllelsegrad. Fallstudien visar till största del på positiva effekter men även en del 
negativa effekter vilket tyder på att belöningens effekt på organisationen i dagsläget inte är 
helt tydlig. Den främsta orsaken till denna osäkerhet är att projektet med individuella mål 
kopplat till bonus har pågått under en kortare tid. Den effekt som ändå går att fånga är att 
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belöningen i sig inte alltid är det viktiga utan det är vad som belönas som spelar roll för 
medarbetarna. Organisationen förmedlar vilka faktorer och områden som är viktiga genom de 
områden som belönas. Att belöna ett område och inte ett annat eller att belöna olika områden 
olika mycket förmedlar indirekt vad som anses viktig för organisationen som helhet. Belöning 
av såväl hårda som mjuka mål ställer stora krav på ett fungerande målsättningsarbete där alla 
mål måste vara lika viktiga i förhållande till varandra. 
 
Mjuka mål måste konkretiseras och bedömas mer likartat för önskad effekt 

De mjuka målen och mätningen av dessa är en av de största svårigheterna med att bryta ner 
mål till individuell nivå. Trots att dessa mål uppfattas som oerhört viktiga för att få en 
fungerande bedömning av måluppfyllelse på individnivå är det de mjuka målen som skapar de 
största svårigheterna. Subjektiviteten och rättvisan kring mätningen av de mjuka faktorerna är 
problem som uppstår, då inte bara finansiella mått ska belönas utan även ickefinansiella mått 
blir en del av bedömningen. Det är viktigt med en fungerande och tydlig bedömningsmodell 
för att skapa trovärdighet och förtroende för de bedömningskriterier som används.  Fallstudien 
påvisar problematiken utifrån ett styrperspektiv, vilket ligger i att kunna bryta ner de mjuka 
målen till individnivå och göra dem förståliga för medarbetarna. Trots denna svårighet har de 
mjuka målen uppfattats som oerhört viktiga för att få en fungerande bedömning av 
måluppfyllelse på individnivå samt en bra styrning av organisationer. Ett annat problem som 
de mjuka målen för med sig när de kopplas till en belöning är uppföljningens påverkan på 
motivationen. Följden av att en bonus kopplas till de mjuka målen gör att uppföljningen och 
mätningen måste uppfattas som rättvis. Det blir då viktigt med en fungerande och tydlig 
bedömningsmodell för att skapa trovärdighet och förtroende för de bedömningskriterier som 
används. Att belöna måluppfyllelse av mjuka värden på individnivå skapar nya dimensioner 
av styr och motivationsaspekter vilket skapar en stor utmaning för de organisationer som 
väljer att belöna även ickefinansiella faktorer. 

6.1 Avslutande diskussion 
I fallstudien framgick det tydligt att rättvisa får stor betydelse för ett fungerande bonussystem. 
Utgångspunkten för rättvisa och hur rättvisa ska uppnås är därmed ett intressant ämne att 
reflektera kring. Rättvisa bör rent praktiskt innebära att bryta ner de övergripande målen och 
dela ut dem proportionerligt till alla individer. Alla får då bidra lika mycket till organisationen 
och utifrån ett neutralt synsätt behandlas alla lika.  Problemet med detta är att det är 
individens subjektiva uppfattning av rättvisa som blir viktigast i ett bonussystem. Eftersom 
alla individer har olika förutsättningar kommer ett bonussystem med utgångspunkt i 
proportionell fördelning av övergripande mål sannolikt att uppfattas orättvist. Utifrån ett 
styrperspektiv blir en proportionell fördelning av uppgifter även ineffektivt då vissa får för 
låga mål och deras potential inte tas till vara medan andra får för höga mål och deras 
motivation hämmas av ouppnåeliga mål. Individuellt satta mål bör vara den bästa lösningen 
där medarbetarna inkluderas i målsättningsprocessen vilket bör öka chanserna för att 
bonussystemet upplevs mer rättvist. 
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Rättviseaspekten i fallstudien visade sig framförallt i utvärderingen och bedömningen av 
måluppfyllelse. Det svåra med uppföljningen är hur de mjuka målen ska mätas och att en 
subjektiv bedömning ligger till grund för en utvärdering. Det finns en oro kring hur mjuka 
värden ska mätas och följas upp på ett fungerande sätt. Trots detta är det ändå någon som ska 
göra denna mätning och bedömning, problemet är att denne inte ser allt som görs vilket kan 
leda till en orättvis bedömning. Problematiken ligger till största delen i hur mätningen går till 
och huruvida den subjektiva bedömningen uppfattas som orättvis. En intressant del av 
fallstudien är att chefen är den enda part som står för den subjektiva bedömningen av 
måluppfyllelse. Då flera av de mjuka målen behandlar kundnöjdhet och informellt lärande 
borde chefens bedömning vara ointressant i jämförelse med kundernas och kollegornas 
bedömning i dessa frågor. Vem är det egentligen som ska stå för bedömningen, de som styr 
verksamheten eller de som påverkas av de mjuka målen? För att systemet ska uppfattas som 
rättvist måste uppföljningen av målen klargöras på ett tydligt och helst likartat sätt. Att 
utarbeta bra underlag för de mjuka värdena kommer att ta tid då det är många aspekter som 
måste beaktas när en bonus kopplas till ickefinansiella faktorer. 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

• Fallstudien som genomfördes gjordes relativt tidigt efter implementeringen vilket 
innebär att effekterna av individuella mål kopplat till bonus kan ses som en indikation 
på vilken utveckling som är att vänta. Därmed finns ett intresse för att studera 
effekterna i ett senare skede för att se om de indikationerna som visade sig i detta läge 
fortfarande utvecklas i samma riktning. 

 
• De svårigheter som individuella mål för med sig i form av rättvisa och bedömning 

innebär en stor utmaning för de organisationer som väljer att mäta och belöna hårda 
men framför allt mjuka mål. Därmed skulle det vara intressant att undersöka hur 
mätningen och belöningen av mjuka mål kan hanteras för att få en fungerande styrning 
på lång sikt. 
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Bilaga 1  
Frågeformulär till chefer 
•Hur har målsättningsarbetet fungerat? 
  

- Hur ser kopplingen ut mellan de övergripande målen och de individuella 
målen, vilka samband finns? Vad är det som mäts på respektive nivå? 
- Hur fungerar samarbetet med medarbetaren vid målsättningsarbetet? 

 - Hur används SMART modellen för att sätta mål? 
- Hur har arbetet kring att formulera aktiviteter för att nå målen fungerat? 

 
•Hur har uppföljningsarbetet med målsättningarna fungerat? 
 

- Har uppföljningsarbetet fungerat tillfredsställande, har det bidragit till att 
uppnå uppsatta mål? 
- Har uppföljningsarbetet påverkat beteendet och aktiviteter hos medarbetarna? 

 
•Hur har utvärderingsarbetet fungerat? 
 

- Har uppsatta mål uppnåtts?   
- Har det funnits olika åsikter mellan chef och medarbetar kring utvärderingen 
av uppsatta mål? 
- Hur har utvärderingsarbetet upplevts vad gäller de positiva och negativa 
resultaten i form av uppnådda mål då detta är individuella mål och då detta berör 
såväl hårda som mjuka mål? 
 
 

•Viken effekt har belöningen haft på medarbetarnas prestation och beteende? 
 
- Har arbetet blivit mer målinriktat i och med att belöningen kopplats till 
måluppfyllelse? 
- Bidrar de indviduella målen och bonusen till att utveckla medarbetarna 
personligt i form av kompetens och andra utvecklingsfaktorer? 
- Har prioriteringen av arbetsuppgifterna förändrats i och med 
belöningssystemet? 
- Har relationer mellan arbetskamrater påverkats? 
- Har samarbete och informellt lärande förändrats? 
 

•Hur har stödmaterialet fungerat i uppföljningsarbetet i de olika arbetsmomenten? 
 
 - När har stödmaterialet varit till hjälp och på vilket sätt? 

- Vilken del av stödmaterialet har varit det mest användbara? 
- Finns det brister med stödmaterialet som borde utvecklas för ett bättre stöd vid 
de olika momenten? 



Bilagor 

  

Bilaga 2 
Frågeformulär till medarbetare 
 

• Hur upplever du de individuella målen och den bonus som kopplas till dessa, vad 
innebär det för dig? 

 
•Hur har målsättningsarbetet fungerat? 

 
- Hur fungerar samarbetet med chefen vid målsättningsarbetet? 
- Är de individuella målen realistiska för din egen del? 
- Tycker du att målsättningsarbetet har tillgodosett din personliga utveckling?  
- Har den personliga insatsen fått en tydligare koppling till de övergripande 
målen? – Tycker du att det du gör speglar sig i de övergripande målen, vet du 
bättre vad du bidrar med tillorganisationen som helhet genom de individuella 
målen? 
- Är det tydligt vilka aktiviteter som är viktiga för att uppnå uppsatta mål? 

 
•Hur har uppföljningsarbetet med målsättningarna fungerat? 
 

- Har uppföljningsarbetet bidragit till att uppnå uppsatta mål, tycker du att 
handledning och utvecklingssamtal bidrar till att arbeta bättre mot målen? 
- Har uppföljningsarbetet påverkat ditt arbetssätt och beteende för att uppnå 
målen? 

  
•Hur har utvärderingsarbetet fungerat? 
 

- Har det funnits olika åsikter mellan chef och medarbetar kring utvärderingen 
av uppsatta mål, är chefens bedömning av prestationen rättvis? 
- Hur upplever du utvärderingen nu då den hanterar såväl beteenden som 
affärsmål (positiv eller negativ, upplyftande eller besvärande)? 
 

•Viken effekt har belöningen haft på prestation? 
 

- Har du arbetat mer målinriktat? 
- Har prioriteringen av arbetsuppgifterna förändrats i och med 
belöningssystemet? 
- Är belöningen en motivationsfaktor? Hur påverkar målen dig som person? 
- Finns det balans mellan kvantitet(monetära faktorer)  och  kvalitet(personliga 
egenskaper) vad gäller målsättnings och bedömningskriterier? 

 
 

•Viken effekt har belöningen haft på beteendet? 
 

- Har samarbete och informellt lärande förändrats? – Hjälp från kollegor  
- Har relationen till chefen förändrats? 
- Har relationer mellan arbetskamrater påverkats?



Bilagor 

  

Bilaga 3 
Exempel på målsättningsarbete  
 
 
 
Enhetens mål  Individuellt mål  Aktivitetsplan för det individuella målet  
Försäkringar Xst Försäkringar Xst/år  X st/mån X antal utskick till kunder  
Pensioner Xst Pensioner X/st/ år  Xst/mån Kontakta X kunder per dag 
Volymer lån XKr Volym lån X Kr/år X Kr/mån Boka X kunder/ vecka 
 
 
På detta kontor sattes 6 olika mål av denna typ, försäljningsmål. De individuella målen sattes utifrån organisationens övergripande mål och 
personens färdigheter och förmåga inom ett specifikt område. Aktivitetsplaner utarbetades för att målen skulle nås på ett hanterbart sätt. 
 
 
 
Utöver målen utformades även kompetensutvecklingsaktiviteter för respektive medarbetare. Exempel på detta redovisas nedan: 
 
 
Aktivitet    Syfte    
Utbilda kollega X kring ett specifikt område Att stärka arbetet kring värderingen ”öppen” 
Bli utbildad av kollega X kring ett specifikt område Ökad kompetens kring detta område 
 
 
 

 


