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ABSTRAKT 
 
Naremark, Sara & Svensson, Caroline: Performance Management – En 
studie av hur chefer och medarbetare på Tetra Pak Dairy & Beverages 
Systems upplever Performance Management 
10p –uppsats, Ht 2006, Institutionen för beteendevetenskap, Högskolan 
Kristianstad 

 
Performance management innebär att rikta hela organisationens energi 
genom att sätta mål för medarbetare som ligger i linje med organisationens 
strategi. Genom att på detta sätt öka tydligheten kan organisationen förbättra 
prestationer och öka dess möjligheter för utveckling mot 
konkurrenskraftighet på kort och lång sikt. 
 
Ändamålet med denna uppsats var att genom två undersökningar kartlägga 
hur chefer respektive medarbetare upplever att arbeta med performance 
management och genom det och en litteraturstudie få en bild av begreppet. 
Kartläggningen gjordes med både enkäter till medarbetare och intervjuer 
med chefer. Från enkätsvaren framkom att respondenterna upplevde målen 
som motiverande och att det fanns en öppen dialog inom organisationen. 
Både hos medarbetarna och cheferna verkar det finnas en viss oklarhet kring 
begreppets syfte. I resultatet visas att cheferna hade en positiv inställning till 
verktyget men att de upplevde svårigheter med att sätta och utvärdera mål. 
Cheferna upplevde också att det fortfarande fanns mycket att utveckla i 
processen på Tetra Pak och att det behövs åtgärder för att motivera 
medarbetarna i processen. 
  
Nyckelord: Performance management, organisationsutveckling, Tetra Pak, 
ledarskap. 
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1 INLEDNING 
 
1.1  Bakgrund 
 
Dagens arbetsliv ställer allt större krav på effektivitet och konkurrenskraftighet. En ökad 
globalisering skapar en otrygghet för både organisationen och dess anställda och vikten av att 
ställa sin kompetens på spets har aldrig varit mer betydelsefullt. Organisationers 
konkurrenskraftighet speglas från hur väl resurser utnyttjas och utvecklas och det blir därför 
viktigt att rikta alla organisationens resurser åt samma håll. För att organisationen ska överleva 
krävs inte bara att hela organisationen jobbar åt samma håll utan också att de fokuserar på att 
göra de rätta sakerna för att nå dit. 
 
Performance management syftar till att få alla inom organisationen att arbeta åt samma håll 
genom att öka tydlighet och koppla organisationens mål med den enskilde medarbetarens. Rätt 
använt torde denna process kunna leda till utveckling och förbättring av individens prestationer 
och i långa loppet organisationens effektivitet och konkurrenskraft.  
 
Genom kontakter med arbetslivet kom vi i kontakt med detta för oss nya begrepp och fann ett 
intresse i att undersöka hur detta upplevs. Det som gjorde oss nyfikna var att vi anser att 
performance management är ett verktyg som kan komma att bli uppskattat när organisationer 
ställs inför höga krav på effektivisering. Då vi fick kontakt med Tetra Pak som relativt nyss 
börjat arbeta med performance management blev vi intresserade av att undersöka hur verktyget 
upplevs där. 
 
1.2 Deltagande Organisation 
 
Vi har valt att genomföra undersökningen på Tetra Pak Dairy & Beverages Systems i Lund 
som är en del av Tetra Pak processing systems. Business unit Dairy & Beverages utvecklar, 
tillverkar och distribuerar processutrustning för flytande livsmedel till kunder i hela världen. 
De anställda på Tetra Pak Dairy and Beverages (hädan efter nämnt som Tetra Pak) blev 
introducerade i processen 2005 genom en allmän presentation för alla på bolaget. De olika 
avdelningarna har kommit olika långt i performance management processen. Under 2006 var 
dock målet att alla skulle ha individuella mål (gäller ej de avdelningar som har mål på 
gruppnivå) och haft en halvårsavstämning. Tetra Paks syfte med performance management är 
till stor del att göra strategier och mål tydliga för alla i organisationen så att alla är medvetna 
om hur de själv är en del av dessa.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av begreppet performance management och genom 
undersökningen vill vi få en uppfattning om hur chefer och medarbetare upplever verktyget. 
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2 LITTERATURSTUDIE 
 
I detta kapitel presenterar vi först en förklaring av begreppet performance management och sen 
en genomgång av dess huvudsakliga delar. Därefter tas det sociokulturella perspektivet upp för 
att visa på kommunikationens och sammanhangets betydelse för lärande i performance 
management. Efter det väljer vi att presentera ett avsnitt om ledarskap då ledarskapet har en 
väsentlig del i performance management processen. Där tas även ledarskapets kommunikativa 
uppgift upp. En sammanfattning av litteraturen kommer att presenteras efter varje del. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning av alla delar tillsammans med en presentation av våra 
frågeställningar.  
 
2.1 Performance Management 
 
Detta avsnitt börjar med en presentation av olika definitioner av performance management som 
finns i litteraturen. Där presenteras även den definition av begreppet som denna undersökning 
bygger på. Vi presenterar sen olika synvinklar på processen performance management utifrån 
för oss tillgänglig litteratur. Processens huvuddelar i form av planering och målsättning, 
uppföljning och belöning tas sen upp var för sig.  
 
2.1.1 Definitioner 
 
Litteraturen om performance management är omfattande, begränsat är dock det som är skrivet 
på svenska. För att inte tappa bort någon del i översättningen väljer vi att senare presentera 
vissa av litteraturens definitioner på engelska 
 
Den svenska översättningen av performance som är aktuell inom performance management är 
enligt Stora Engelsk-svenska Ordboken (1980) utförande eller prestation. Inom detta område 
handlar det om arbetsprestationer och det kommer därför vara det uttryck som främst används i 
fortsättningen. Armstrong (2006) skriver att performance ofta definierar endast i termer av 
resultat. Han menar dock att performance lika mycket handlar om hur individer når dessa 
resultat. Armstrong bekräftar detta genom att hänvisa till English Oxford Dictionary där 
begreppet även beskrivs med ”carrying out”. Prestationen ses alltså bestå i både beteende och 
resultat. Begreppet management översätts till ledning. (Stora Engelsk-svenska Ordboken, 1980) 
Management ses dock enligt viss litteratur som en vidare syn på ledning. Rohlin, Skärvad och 
Nilsson (1994) menar att management handlar om ett ledarskap som både förvaltar existerande 
resurser och inspirerar med visioner som utmanar. Tillsammans blir de två begreppen översatta 
till svenska att leda prestationer eller prestationsledning. Ledningsperspektivet har dock i flesta 
fall kvar sitt engelska namn i form av performance management. Innebörden av begreppet är 
dock stort och flera definitioner av performance management finns i litteratur. Några av dem 
redogör vi här: 
 
”a systematic approach to improving individual and team performance in order to achieve 
organizational goals. (Henry et al citerad i Armstrong & Baron, 2005 s.2) 
 
”the process through which companies ensure that employees are working towards 
organizational goals and a broad term that has come to stand for the set of practices which 
work is defined and reviewed, capabilities are developed, and rewards are distributed in 
organizations.”  (Glendinning, 2002 s.1) 
 
”a means to execute organizational strategy by signalling to employees what is really important 
in the organization, fixing accountability for behaviour and results, and helping to improve 
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performance.(...) a continuous, action-oriented process that emphasizes setting expectations in 
advance, coaching and continuous performance improvement”. (Bae, 2006 s.1430) 
 
”Performance management can be defined as a systematic process for improving organization 
performance by developing the performance of individuals and teams. It is means of getting 
better results for the organization, team and individuals by understanding and managing 
performance within an agreed framework of planned goals, standards and competence 
requirements. Processes exist for establishing shared understanding about what is to be 
achieved, and for managing and developing people in a way that increases the probability that 
it will be achieved in the short and longer term. It is owned and driven by line management”. 
(Armstrong, 2006 s.1) 
 
De olika definitionerna som presenterades ovan innehåller vissa språkliga skillnader men 
innehåller i stort sett detsamma, de ser alla processen som ett verktyg för att nå organisationens 
mål. De är överens om att detta ska ske med hjälp av att medarbetarnas prestationer utvecklas i 
linje med organisationens strategi. Det är en handlingsinriktad process bestående av olika delar 
som ska ge medarbetaren en ökad förståelse för vad som ska uppnås i organisationen. För att 
uppnå organisationens mål måste det fokuseras både på individuella resultat och på de 
beteenden som har lett dit. Som grund för denna undersökning har vi valt att hålla oss till 
Armstrongs definition från 2006 ovan då vi anser den representerar en helhetsbild av begreppet 
och dess innehåll.  
 
2.1.2 Performance Management processen  
  
Det övergripande syftet med performance management som så gott som all litteratur tar upp är 
att det ska förbättra medarbetarens och organisationens prestationer genom att styra genom 
uppsatta mål. I detta ligger som nämndes i definitionen ovan både att förbättra beteende hos 
medarbetarna och resultat av arbetet. Armstrong och Baron (2005) skriver som ovan om att 
målet med PM är att det ska bidra till bättre arbetsprestationer. De skriver dock också att målet 
är att förståelsen för vad organisationen strävar mot ska vara spridd i organisationen och att 
medarbetarna ska utveckla mot den förståelsen så att det blir för det bästa för organisationen 
och medarbetaren. Armstrong (2006) menar också att målet är att utveckla en 
organisationskultur med goda arbetsprestationer där individer och team tar ansvar för sina egna 
kunskaper och färdigheter och fortsatt utveckling av processen. Armstrong skriver då också att 
individens mål ska vara kopplat till organisationens och alla medarbetare ska uppehålla 
organisationens värderingar och på så sätt öka organisationens effektivitet. Cokins (2004) 
menar att performance management kopplar ihop strategiska, operationella och finansiella mål 
inom organisationen. 
 
Glendinning (2002) menar att performance management (PM) är ett ledningssystem som kan 
ge många fördelar om det implementeras och utförs rätt. Några fördelar han tar upp som 
resultat av en väl genomförd PM process är: förbättrade arbetsprestationer, att medarbetare med 
potential för karriärsutveckling identifieras, affärsmål realiseras och ökad konkurrenskraft 
uppnås. Pulakos (2004) tar dock upp många faktorer som kan påverka en organisations PM 
systems effektivitet, hon sammanfattar de tre viktigaste. Den första är att systemet är väl 
kopplat till organisationens strategi och framgångsfaktorer, den andra att det behövs 
välutvecklade och effektiva verktyg och processer som är användarvänliga, och det tredje är att 
anställda och chefer måste använda verktyget så att det ger värdefulla fördelar i områden som 
arbetsplanering, prestationsutveckling, feedback och resultat.   
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Ruiz (2006) menar att den ideala PM processen består av tydliga kopplingar mellan den 
anställdas och organisationens mål, tät feedback och arbetsprestationsutvärderingar som är nära 
kopplade till kompensation och karriärmöjligheter. För att komma dit måste organisationen få 
en automation inom PM-processen och få bort alla ineffektiva delar i processen. Pulakos 
(2004) menar att det lätt blir fokus på det administrativa arbetet som krävs för att processen ska 
fungera istället för frågor kring mål, arbetsprestationer och utveckling. Även Armstrong (2006) 
anser att detta är en risk och påpekar att det är viktigt att vara medveten om att PM inte är en 
fråga om bara det administrativa. Utvärderingar av automatiserade PM system visar att de 
uppfattas som positiva då de underlättar arbetet och ger ett standardiserat och strukturerat sätt 
att samla in och spara data som ger en bild av processen. Pulakos (2004) anser dock att trots att 
ett automatiserat PM system kan ha många fördelar för effektiviteten så kan det finnas en 
baksida med automatisering. Hon menar att risken finns att det blir en aktivitet som tas med 
lättnad om för mycket hjälp finns i systemet. Fortfarande måste t.ex. feedback individualiseras 
för att det ska bli mest meningsfullt. 
 
Att ha fungerande system och processer är avgörande men lång ifrån allt som behövs för en 
effektiv PM process. Pulakos menar att det avgörande till slut ändå är hur effektivt processen 
används och på hur stort allvar medarbetare och chefer tar processen. Med det ser hon 
implementeringen av processen som den kritiska punkten i arbetet med PM. Den största vikten 
ser hon i att ta fram ett användarvänligt system som visar att det gör någon skillnad. Pulakos 
påpekar också vikten av att PM processen passar bra ihop med andra HR-system och att 
anställda och chefer får en förståelse av och tränas i delarna som utgör processen.  
 
En avgörande framgångsfaktor för PM-processen är att alla berörda parter ”köper” 
programmet. Glendinning (2002) menar att PM är en trebent pall och menar med det att det är 
tre parter som måste vara med på satsningen på PM. De tre benen är anställda, linjechefer och 
ledningen och utan en av parterna är med på arbetet med PM faller pallen och processens 
effektivitet påverkas. Pulakos (2004) hävdar att desto starkare engagemang det finns från 
ledningen desto större är möjligheten att PM-processen blir en framgång. Även hon betonar 
dock vikten av att få med hela organisationen och klargöra förväntningar för att på så sätt 
kunna öka motivation att använda processen på rätt sätt. Human Resource avdelningen är enligt 
Glendinning (2002) avdelningen som är ansvarig för att designa, implementera, övervaka och 
administrera ett PM-program. Han menar dock att stor del av PMs framgång hänger på 
linjechefen, chefen måste vara tränad i att planera och utföra utvärderingar av 
arbetsprestationer för att kunna göra objektiva bedömningar. Att linjechefen har en bild och 
förståelse av hela PM-processen och dess relevans för organisationens framgång är avgörande.  
 
Bae (2006) delar in PM-processen i tre viktiga delar, där vikten av att engagera hela 
organisationen innefattas av den första delen. De tre delarna är; definiera medarbetarnas 
arbetsprestationer, utvärdera arbetsprestationer och förse medarbetarna med feedback. Att 
definiera arbetsprestationer innebär att klargöra vad organisationen vill få ut av medarbetarnas 
prestationer. Organisationen måste ha en bild av vilka aspekter av medarbetarens prestationer 
som ska betonas i mätningen i förhållande till organisationens mål. Det är viktigt att 
prestationer som inte är kopplade till organisationens strategi och mål inte ligger i fokus. Fokus 
bör ligga på både resultat- och processorienterade aspekter av arbetsprestationerna vilket 
innebär att definitionen av prestationen ska innebära både resultat och beteende, kunskap och 
attityder. Utvärderingen av arbetsprestationen innebär främst att det ska ske rättvist och 
korrekt. För att detta ska ske är det viktigt att de som värderar prestationen hålls ansvariga för 
värderingen. Det är också viktigt att information som ligger tillgrund för värdering ska tas från 
olika källor och att den granskas av andra. Den sista delen innebär att förbättra 
arbetsprestationer och att utveckla medarbetarna med hjälp av feedback. Feedbacken är viktig 
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både för att motivera och informera om PM-processen men också för att förbättra 
kommunikationen i organisationen. Förhoppningen med feedback är att arbetsprestationerna 
skall förbättras. (Bae, 2006) 
 
Glendinnings (2002) undersökning om PM som visar på hur respondenterna i många fall ser 
PM som ett kommunikationsverktyg. Det framkommer att PM genererar dialog och 
kommunikation som annars skulle utebli. Glendinning menar alltså att PM är ett verktyg för att 
hjälpa kommunikationen mellan chefer och deras medarbetare som i sin tur ska ge fördelar för 
alla parter i organisationen. Armstrong (2006) hävdar liknande att kommunikation är en av de 
huvudsakliga angelägenheterna för en fungerande PM-process. Han menar att 
kommunikationen uppstår genom att skapa ett öppet klimat där det finns en dialog mellan 
chefer och medarbetare för att ta upp förväntningar och dela information om organisationens 
mål och värderingar. 
  
Cokins (2004) skriver att PM skapar en arbetsmiljö där medarbetare och chefer agerar som om 
de själva ägde företaget. För att få en sådan miljö inom organisationen krävs att alla 
medarbetare är med på företagets strategi och att det finns tydliga kopplingar mellan 
ledningens mål och den anställdes dagliga aktiviteter. Arbete bör därför läggas på att 
kommunicera företagets strategi, mål, och värderingar. 
 
Armstrong (2006) menar att PM ska ses som en process och inte ett system då system tyder på 
något standardiserat och fast och inte flexibelt och utvecklande som PM bör vara. Armstrong 
och Baron (2005) redogör för fyra huvudaktiviteter som PM-processen består av dessa är; 
planera, agera, övervaka och utvärdera. Armstrong (2006) visar genom bilden nedan att PM är 
en process som hela tiden pågår i en cykel. 
 

 
 
The performance management cycle. (Armstrong, 2006 s.17)  
 
2.1.3 Planering och målsättning 
 
Armstrong (2006) menar att PM går ut på att fokusera medarbetarna på att göra rätt saker. 
Detta kan göras genom att planera arbetet och skapa en överenskommelse med medarbetare om 
vad som ska göras. En överenskommelse är viktig för att bli på det klara med vilka mål som 
ska uppfyllas, hur prestationer ska mäta och vilka kompetenskrav som krävs för att nå 
bestämda resultat. Överenskommelsen är resultatet från planeringen och blir basen för årets 
aktiviteter och innehåller vad som ska göras och hur det ska gå till. Planeringen skapas utifrån 
en jobbprofil som säger vilka resultat, kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs. Det bör 
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också tas hänsyn till tidigare utvärderingar av arbetsprestationer och självklart organisationens 
planering och strategi. (Armstrong & Baron, 2005)  
 
Pulakos (2004) beskriver arbetet med att klargöra förväntningar på medarbetaren som viktigt i 
början av PM processen. Förväntningar finns i både beteende och resultat och de bör vara 
kopplade till organisationens strategiska mål. ”During the performance planning process, 
managers should review and discuss these behavioral standards with employees. It is important 
for managers to make sure employees understand how the behavioural standards relate to their 
specific jobs.” (s.5)  
 
Förväntningarna förtydligas i mål som sätts upp för medarbetaren. Det är en viktig del i PM 
processen och utgör den punkt som arbetsprestationer sen kommer att jämföras mot. 
(Armstrong, 2006) Smith (2005) hävdar vikten att ta en överblickande syn på målen på olika 
nivåer när de sätts.  Detta bör enligt Smith göras för att försäkra sig om att målen är logiska och 
har en bra koppling till verksamheten. 
 
Vad ett bra mål är beskrivs av bl.a. Armstrong och Baron (2005) genom SMART-modellen 
som är en sammansättning av de engelska orden för egenskaperna som bör ha; Specific, 
Measureble, Achievable, Relevant, Time framed. Pulakos (2004) menar att de mest effektiva 
målen är svåra mål som dock ska vara uppnåeliga (achievable) detta då det har påverkan på 
individens motivation. Motivationen är dock i högsta grad påverkad av att målen ska vara 
realistiska så att individen känner att de har möjlighet att nå målen. Med detta framför Pulakos 
vikten av att chef och medarbetare kommunicerar kring målen så att medarbetaren accepterar 
sina mål och chefen kan visa hur han kan hjälpa medarbetaren att nå målen.  
 
De individuella målen ska alltså ha en tydlig koppling till gruppens och organisationens mål 
och strategi. Pulakos (2004) menar att arbetet med att koppla organisationens mål ner till 
individ nivå är en process som både är svår och tidskrävande dessutom kan det var svårare i 
vissa arbeten än andra. Pulakos anser dock att ”to the extent possible, the most effective 
practice is to establish a hierarchy of goals where each level supports goals directly relevant to 
the next level, ultimately working toward the organization’s strategic direction and critical 
priorities.” (s.6) Cokins (2004) menar att ett lagom antal mål för en person är tre till fem. Att ha 
fler oskiljbara mål som är utanför personens kontroll försvagar intrycket av att individen kan 
påverka dem. Även Pulakos (2004) tar upp att för många mål kan motverka den positiva effekt 
målen kan ha på arbetet. Hon tar dock främst upp att de inte får vara inom olika områden.  
 
Ett hjälpmedel för att översätta bolagets strategi till mål kan vara det balanserade styrkortet. 
(BSK) Kaplan och Norton (1999) menar att syftet med ett balanserat styrkort är att bl.a. få alla 
medarbetare och personer som affärsenheten är ansvarig inför att tänka i samma strategiska 
banor. Denna gemensamma syn ska sen underlätta för målformuleringen, ansvarsdelegeringen 
och feedback. Styrkortet fångar upp viktiga initiativ som sedan utförs av medarbetarna i 
organisationen för att nå mål. Styrkortet ska översätta affärsidén och strategin till gripbara 
målsättningar och styrtal. Styrkortet blir inte bara ett stöd för att nå önskade resultat utan även 
stöd till viktiga ledningsprocesser så som att omvandla och förtydliga strategin och visionen, 
kommunicera och koppla samman målsättningar och styrtal, stärka feedbacken och lärandet 
och sätta upp målsättningar.  
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Balanserat styrkort består av fyra olika perspektiv; finansiellt, kund, process och lärande inom 
vilka organisationen skapar mål, dessa fyra perspektiv skapar en balans mellan organisationen 
lång- och kortsiktiga mål. De fyra perspektiven påverkar varandra och orsakskedjan mellan 
dem bör framgå i alla fyra perspektiv. (Kaplan & Norton, 1999) 
 
Det är viktigt att det balanserade styrkortet uttrycker affärsenhetens strategi eftersom det 
balanserade styrkortet beskriver en vision om framtiden som ska gälla hela organisationen. 
Styrkortet kan om de används rätt ge en tydlig bild av framtiden och vägen dit. Ett riktigt bra 
balanserat styrkort beskriver strategin så bra att denna kan förklaras utifrån målsättningarna, 
styrtalen och kopplingarna mellan dem. Målsättningarna i det balanserade styrkortet ska 
förmedlas ner och anpassas till grupp- och individnivå. (Kaplan & Norton, 1999)  
 
2.1.4 Uppföljning av arbetsprestationer 
 
Armstrong (2006) menar att för att bibehålla en PM kultur så måste processen ha aktivt support 
från ledning och chefer som ser processen som en väg till organisationens framgång. Processen 
innebär en ständig aktivitet och alltså inte bara en årlig mätning av hur individer och grupper 
arbetat, även om det också är en del i att utvärdera hur medarbetare arbetat i förhållande till 
uppsatta mål och hur de har utvecklats. Cardy (2004) anser att utvärdering av arbetsprestationer 
bara är en del i att leda arbetet men att mätningen av arbetsprestationer ändå kan ses som hjärtat 
av PM. Även Armstrong (2006) tar upp vikten av att mäta arbetsprestationer när han beskriver 
det som karaktäriserar PM genom att skriva att PM ”…is concerned with measuring outputs in 
the shape of delivered performance compared with expectations expressed as objectives”. (s.3)  
 
Mer eller mindre formella möten där arbetsprestationer följs upp bör alltså genomföras. I 
processen bör det enligt Armstrong (2006) finnas ett formellt möte i mitten av tiden som målen 
sätts för för att kunna stämma av hur arbetet mot målen går. Finns behovet kan mål och 
planering ändras efter omständigheter. Armstrong menar att avstämningsmöten ger en bra 
möjlighet till lärande då individens prestationer kan kopplas till resultatet och reflekteras över. 
Samma lärmöjlighet finns även i den slutgiltig årliga uppföljningen av hur arbetet gått i 
förhållande till målen. Viktigt är dock att dra slutsatser till framtida beteende. Armstrong menar 
att det i PM-processen måste undersökas hur resultat nås då det ger information om hur resultat 
kan förbättras. Glendinning (2002) tar upp att PM på detta sätt bör vara proactive istället för 
reactive. Målsättningen och utvärderingen av målen ska inte bara se till de prestationer den 
anställda gjort under året utan också fokusera på framtida målsättningar.  
 
”The true role of performance management is to look forward to what needs to be done by 
people to achieve the purpose of the job, to meet new challenges, to make even better use of 
their knowledge, skills and abilities, to develop their capabilities by establishing a self-
managed learning agenda and to reach agreement on any areas where performance need to be 
improved and how that improvement should take place.” (Armstrong, 2006 s.76) 
  
Armstrong (2006) tar upp att en årlig uppföljning i vissa fall har ifrågasatts då tanken är att det 
ska finnas en kontinuerlig dialog under året. Argumenten han tar fram för att utvärdera 
arbetsprestationerna årligen vid en fast punkt är dock många. Det främsta argumentet är att det 
ger en möjlighet att pausa från den vardagliga verksamheten och fokusera på processen och 
reflektera över arbetet. Det är också ett hjälpmedel att verkligen ta tid för kommunikation 
mellan chef och medarbetare om både deras arbetsprestationer, medarbetarens roll i 
organisationen och relationer.  
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Det är av stor vikt att både chef och medarbetare är engagerade i värderingen av medarbetarens 
arbetsprestationer för att motivera parterna. I utvärderingen torde inte heller några 
överraskningar komma upp då förhoppningen är att en dialog ska finnas om arbetet mot målen 
under året. (Armstrong, 2006) Att låta medarbetaren själv värdera sin arbetsprestation kan vara 
en idé för att ha en grund till utvärderingsdiskussionen. Armstrong menar att individer är 
förvånansvärt realistiska i självbedömningar så länge värderingen inte är kopplad till belöning. 
Vanligt är till och med att medarbetare undervärderar sina prestationer vilket ger chefen en 
möjlighet att ha en positiv inställning. Bae (2006) menar att självbedömning kan vara bra då 
det kan ge en inblick i arbetsprestationer som chefen annars inte har. Bae menar vidare också 
att värderingen borde ske i mer av ett partnerskap mellan chef och medarbetare för att på så sätt 
kunna förbättra prestationer istället för att bara hitta fel i det som gjorts.  
 
En stor del i att följa upp och utvärdera arbetsprestationer handlar om att ge feedback. 
Feedback kan hjälpa organisationen att öka informationsflödet från medarbetarna till högre 
nivåer i organisationen. Molleman och Timmerman (2003) menar att feedback spelar en stor 
roll för att medarbetaren ska kunna ändra sitt beteende, men för att det ska ske måste feedback 
ske kontinuerligt. I en undersökning som de gjorde visade resultatet att de allra flesta av 
respondenterna ansåg att kontinuerlig feedback var väldigt viktigt. I undersökningen framkom 
det också att mestadels av respondenterna ansåg att det inte bara var viktigt med att få feedback 
utan även att ge feedback. Feedback oavsett om den är positiv eller negativ kan ge upphov till 
lärande och förbättring hos medarbetaren, därför blir feedback en viktig källa för att skapa 
motivation.  
 
Pulakos (2004) betonar också betydelsen av att feedback sker kontinuerligt men hon menar att 
så inte är fallet i de flesta organisationer eftersom många chefer inte har någon skicklighet i att 
ge feedback. Hon menar också att många chefer medvetet undviker att ge feedback för att de 
inte vet hur de ska ge feedback så att medarbetarna inte ser den som besvärande. Att ge 
feedback måste vara både chefernas och medarbetarnas ansvar eftersom den helst ska 
förekomma både uppifrån och nerifrån i organisationen. Ansvaret handlar också om att 
medarbetare själv ska söka feedback för att de ska förstå vad deras arbetsprestation bidrar med. 
Pulakos menar att för att få en väl fungerande PM process i organisationen är det viktigaste att 
se till så att feedbacken mellan ledarna och medarbetarna är effektiv. För att få feedback att bli 
effektiv krävs det att organisationen skapar ett klimat där omgående feedback ges eftersom det 
inte hjälper att få feedback på något medarbetaren gjorde för längesen. Medarbetaren kommer 
inte heller själv att förbättra sin arbetsprestation medan de väntar på ett eventuellt årligt 
utvärderingssamtal.  
 
Trots att utvärderingen ska fokusera på framtiden så kan utvärderingsmöten behöva innehålla 
en viss värdering av prestationer som speciellt behövs om det finns en koppling till belöning. 
Hur målen ska mätas är viktigt att komma överens om redan när målen sätts för att det inte ska 
bli några otydligheter och för att medarbetaren ska veta vad de har att förvänta sig. (Armstrong, 
2006) Bedöms arbetsprestationer efter vissa standarder är detta speciellt angeläget och det är då 
även viktigt att det blir någorlunda standardiserat så att stora olikheter inte uppstår bland chefer 
som värderar olika. (Pulakos, 2004) Bae (2006) anser att organisationer måste inse att det är 
medarbetarnas syn på värderingen som påverkar deras attityd gentemot den och därmed också 
medarbetarens samarbetsvilja. Att låta medarbetare vara med i designandet av värderingssätt 
och skalor anses vara det bästa sättet för att få dem att acceptera värderingen. Bae menar att det 
finns fler fördelar med detta bl.a. att de anställda ser skalorna som mer rättvisa och att det kan 
bli motiverade att nå en viss nivå på sina arbetsprestationer.  
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Värderas arbetsprestationer bara efter det resultat som varje medarbetare bidragit med kan det 
enligt Pulakos (2004) också bli problem att värdera prestationen. Objektiva indikatorer på 
arbetsprestationer kan göra värderingen orättvis pga. att olika anställda har olika förutsättningar 
i samma arbete. Pulakos menar även att det kan uppkomma svårigheter att hitta de objektiva 
mätetal i resultaten som faktiskt mäter rätt arbetsprestation. Är målen sådana att mätbara 
resultat inte går att finna finns risken alltid att värderingen blir påverkbar och inkonsekvent. 
Svårigheten är att hitta mål som går att mäta objektivt men som ändå är rätt mål, Armstrong 
och Baron (2005) beskriver problemet som ”…what gets measured is often what is easy to 
measure. And in some jobs what is meaningful is not measurable and what is measurable is not 
meaningful” (s.29) 
 
2.1.5 Belöning 
 
Det finns en hel del faktorer som påverkar effektiviteten i arbetet med PM som t.ex. 
kontinuerlig feedback och mätetal som har fått en ganska stor plats i litteraturen om PM. Det 
finns dock en faktor som inte har fått så stor plats och det är i vilken grad belöning påverkar 
effektiviteten i arbetet mot målen. Lawler (2003) menar att det finns anledning att tro att 
belöning som är kopplad till resultatet i PM kommer att göra processen mer effektiv eftersom 
det ökar motivationen men han säger också att det finns en del som menar att effektivitet inte 
kommer att öka eftersom utvecklingen inte kommer att gå framåt. Meyer, Kay och French 
(Lawler, 2003) menar att om organisationen knyter belöning till PM kommer det bara vara 
belöning medarbetarna hör i diskussionen om PM processen. Medarbetarna kommer på så sätt 
inte att ta till sig den feedback som kan hjälpa dem att utvecklas. De som däremot argumenterar 
för att belöning ökar effektiviteten menar att individerna kommer att anstränga sig för att göra 
ett bra arbete och de kommer också att anstränga sig mer inför målsättningen och utvärderingen 
av målen eftersom resultatet direkt kommer att påverka dem. Samma sak gäller för cheferna, de 
måste anstränga sig mer för att sätta bra mål så de kan fastsälla och motivera belöningen utifrån 
medarbetarnas prestationer. 
 
Lawler (2003) har gjort en undersökning som visade att belöning som är kopplad till 
utvärdering av arbetsprestationerna ökar effektiviteten hos medarbetarna. Han menar vidare att 
undersökningen visar att de negativa aspekterna som Meyer m.fl. tar upp inte visade sig 
stämma istället visades att element som hör ihop med individuella färdigheter och 
kunskapsutveckling och som är kopplade till belöning får en positiv effekt. Enligt Lawler finns 
det en rad olika förklaringar till varför belöning ökar effektiviteten. För det första kan det vara 
så att organisationen lägger ner mer tid på att utveckla och träna chefer att utvärdera 
arbetsprestationer när ekonomisk belöning är aktuell, det är extra viktigt för organisationen att 
utvärderingen går till på rätt sätt när det gäller ekonomisk belöning. För det andra kan det bero 
på att PM processen tas på större allvar både av den som ska utvärderas och den som 
utvärderar. Lawler (2003) anser att organisationerna behöver övningar och metoder för att 
utveckla och motivera individerna.  
 
Armstrong (2006) menar att PM i vid mening ska handla om att utveckla individer och att 
belöna dem. I PM processen finns det en hel del olika belöningar som organisationen kan 
använda för att skapa engagemang och samhörighet. Dessa belöningar behöver inte tvunget 
vara ekonomiska, de ickeekonomiska belöningarna menar Armstrong kan skapa en längre och 
starkare påverkan än de ekonomiska belöningarna.  
 
Armstrong och Baron (2005) tar upp olika ickeekonomiska belöningar som organisationen kan 
använda sig av. Ickeekonomiska belöningar kan organisationen erbjuda bl.a. genom att det 
finns möjlighet för medarbetaren att lyckas. Genom att det finns möjlighet för medarbetaren att 
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förutom att arbeta mot organisationens mål också kan tillfredställa sitt eget utvecklingsbehov 
kommer effektiviteten att öka hos individen. En ickeekonomisk belöning Armstrong och Baron 
tar upp är att hitta karriärmöjligheter för individen inom organisationen. Denna belöning är inte 
bara en fördel för individen utan också för organisationen eftersom organisationen är ute efter 
att utveckla de individer som har mest potential för att ta sig an svårare arbetsuppgifter för de 
vill inte att dessa individer tittar mot andra organisationer.  
 
Lawler (1994) menar att om organisationen ska använda sig av ekonomisk belöning för att 
motivera individerna är det viktigt att belöningen knyts till prestationer och inte bara till 
resultatet som kommer därav. Han menar att belöningssystem som kopplas direkt till resultat 
kan bli orättvisa och gå miste om att visa vad som uppskattas hos medarbetarna då 
omständigheter kan påverka att goda prestationer alltid ger goda resultat. När organisationen 
använder sig av ekonomisk belöning är det extra viktigt att de som avgör vilken belöning 
individen ska ha inte gör detta bakom stängda dörrar. Det måste framgå hur bedömningen har 
gjorts och hur den har omvandlas till pengar.  
 
2.2 Sociokulturella perspektivet  
 
Vi har valt att presentera det sociokulturella perspektivet på grund av perspektivets tyngd på 
betydelsen av samspelet mellan människor och det sammanhang det sker i. 
 
I svensk litteratur är det främst Säljö som företräder perspektivet. Enligt Säljö (2000) är det 
som utmärker det sociokulturella perspektivet att människan är både biologisk och 
sociokulturell. Detta betyder att för att förstå människan sätt att ta till sig kunskap så kan vi inte 
bara se till hur individen fungerar för sig utan vi måste också lägga vikt vid vår omgivning och 
hur den påverkar oss. Säljö menar med det att vi är kulturvarelser som agerar och tänker 
tillsammans med andra människor. Vi kan ”aldrig uppfatta oss själva som en helhet om vi inte 
relaterar oss till den andra, och vi kan endast få insikt om oss själva genom kommunikation 
med andra”. (Dysthe, 1996 s.63) Alla situationer där vi samspelar med varandra är därför en 
viktig del för att vi ska få kunskap och återkoppling på det vi gör.  
 
Enligt Dysthe (2003) bygger det sociokulturella perspektivet på en konstruktivistisk syn på 
lärande. Detta innebär att vi skaffar oss kunskap genom att förstå och skapa begrepp. Lärandet 
ses då som något som går från det enkla till kontinuerligt mer komplexa mentala modeller, den 
lärande tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med det de redan vet och 
omstrukturerar eventuellt mentala strukturer för att den nya förståelsen ska gälla. Enligt Dysthe 
läggs det dock bland dagens kognitivister större tyngd vid sociala och kulturella kontexter och 
på den gemenskap där lärande sker. Dysthe skriver att vikten inom sociokulturella perspektivet 
idag på så sätt läggs vid att ”kunskap konstrueras genom samarbete i en kontext och inte 
primärt genom individuella processer” (s.41) De viktiga begreppen blir samarbete och kontext.  
 
Nämnandet av begreppet samarbete i citatet ovan visar på hur det i sociokulturella perspektivet 
är interaktion och samverkan som är i centrum. Interaktionen med andra i lärmiljön är 
avgörande både för vad som lärs och hur det lärs. Enligt det sociokulturella perspektivet är det 
alltså genom att vi tänker tillsammans som vi utvecklas och lär. ”Kunskap och färdigheter har 
inte sitt ursprung i hjärnan som biologiska fenomen.” (Dysthe, 2003 s.43) Kommunikationen 
blir på så sätt central i det sociokulturella perspektivet då det är genom den som individer kan 
ta till sig kunskap och färdigheter och göra den till sin egen. Säljö (2000) hänvisar till 
Vygotsky som menar att kunskapen först finns mellan människor och sen tas den över och blir 
kunskaper inom individen. I ett sociokulturellt perspektiv är det inte kommunikation i form av 
informationsöverföring som är intressant utan det är en meningsskapande process som är 
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central. För att förståelse och i sin tur lärande ska kunna uppnås med kommunikationen krävs 
ett samarbete mellan parterna som kommunicerar där båda är aktiva och försöker förstå den 
andre och dens perspektiv på verkligheten.  
 
 
För att lära blir språket grundläggande då vi genom det kan kommunicera med andra och på så 
sätt bli en sociokulturell varelse. Dysthe (2003) skriver att språket inom det sociokulturella 
perspektivet är en process som skapar förutsättningar för lärande och utveckling. Säljö menar 
att vi människor med hjälp av språket kan dela erfarenheter med varandra, vi lånar och byter 
ständigt information och kunskaper med varandra. Säljö 2000 menar att ”Vi kan således låna 
andras kunskaper när vi behöver och använda dem som om de vore våra egna”. (s.34) Vi 
diskuterar och analyserar också våra konkreta handlingar vilket leder till att vi får nya idéer 
som vi kan använda i nya aktiviteter. Säljö påpekar också att det är genom språket kunskapen 
kommer till uttryck.  
 
Språket är för människan det viktigaste redskapet och är på det sätt vi medierar eller förmedlar 
kunskap. Redskap kan också vara andra intellektuella eller praktiska resurser som människan 
har tillgång till (t.ex. räknesystem eller datorer) som hjälper oss förstå vår omvärld och ge oss 
grunder för att handla. Redskapen består i det som tidigare generationer har erfarit och lärt sig 
och dessa lärdomar använder vi genom att använda redskapen. I alla sådana processer är 
kommunikationen och interaktionen avgörande då det är genom kommunikationen som 
redskap skapas och förs vidare. (Dysthe 2003) Enligt Säljö (2000) är vardagssamtalet det 
viktigaste redskapet för lärande.  
 
Tidigare nämndes att kunskapen konstrueras i en kontext. Det menas att kunskapen är beroende 
av den kultur den finns i i det sociokulturella perspektivet. Enligt Dysthe (2006) existerar aldrig 
kunskapen i ett vakuum utan den är alltid situerad. Situationen och sammanhanget påverkar 
inte bara det som lärs utan blir också en väsentlig del av det. Individen blir då en del i ett 
interaktivt system tillsammans med andra människor och fysiska redskap. Säljö (2000) 
uttrycker detta genom att skriva ”det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan 
våra handlingar ingår i, skapar och återskapar kontexter”. (s.135) Även mänskliga handlingar 
är beroende av sociala sammanhang. Det innebär att vi individer agerar utifrån tidigare 
kunskaper och erfarenheter och vad vi känner av att situationen kräver och förväntar. Detta sker 
både medvetet och omedvetet enligt Säljö (2000). 
 
 ”Tänkande, kommunikation och fysiska handlingar är situerade i kontexter och att förstå 
kopplingen mellan sammanhang och individuella handlingar är därför något av kärnpunkten i 
ett sociokulturellt perspektiv.” (Säljö, 2000 s.130) 
 
Information som individen har blir först kunskap när den används. I ett sociokulturellt 
perspektiv är kunskap något individen använder i sitt handlande och det är med hjälp av 
kunskapen som individen löser både kommunikativa och praktiska problem på ett bra sätt. 
Kunskap och lärande består i stor utsträckning både av att besitta information, ha förståelse och 
färdigheter och samtidigt veta vilken information, vilken förståelse och vilka färdigheter som är 
relevanta i sammanhanget och inom ramen för organisationen. Det sociokulturella perspektivet 
tar också upp vikten av att människan ska förstå samspelet mellan aktiviteter på organisations 
nivå och individuella kommunikativa aktiviteter för att kunna se hur dessa delar utgör 
förutsättningar för varandras lärande och utveckling. (Säljö, 2000) 
 
Säljö (2000) tar upp Vygotskys tankar om hur människor ständig utvecklas och förändras. 
Människor har i varje situation där vi samspelar med andra människor möjlighet att ta till sig 
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kunskaper från andra. Vygotsky sätt att uttrycka denna ständiga utveckling är att använda ordet 
utvecklingszon. Vygotsky förklara utvecklingszonen som ett läge mellan vad individen kan 
prestera ensam och vad individen kan prestera med hjälp av stöd från kapabla kollegor. Med 
utvecklingszonen menade Vygotsky att individen inte bara uppvisar den kompetens som 
individen redan har utan även den potential individen skulle kunna uppnå. När individen 
befinner sig i utvecklingszonen blir denne mottaglig för stöd och förklaringar från andra mer 
kompetenta individer. Genom att den lärande får stöd från mer kompetenta individer vidgas då 
dennes potential till att utvecklas.  
 
2.3 Ledarskap 
 
Eftersom chefen har stor betydelse i PM processen har vi valt att beskriva några forskares syn 
på ledarskap. Då vi ser kommunikation som en stor del i ledarskapet väljer vi även att 
presentera en del om ledarskap och kommunikation. 
 
Organisationer förändras ständigt och Maltén (2000) menar att det är upp till ledaren att leda 
medarbetare från osäkerhet mot trygghet. Ledaren ska också skapa förutsättningar för 
utveckling och få medarbetare att förverkliga organisationens mål. Maltén ställer sig till 
definitionen av ledarskap som en påverkansprocess med syftet att få andra att nå uppställda 
mål.  
 
Maltén (2000) diskuterar eventuella skillnader mellan chefskap och ledarskap. Han kommer 
fram till att chefskapet kännetecknas av en formell position medan ledarskapet bygger på ett 
samspel med ”följare”. Chefens funktion tilldelas uppifrån och har vissa befogenheter och 
förväntningar på sig att uppnå mål och visa resultat. Ledarskapet däremot är mer demokratiskt 
och ges underifrån och är av mer informell karaktär. Maltén menar att chefskapet är 
uppgiftsorienterat och ledarskapet är personorienterat och kommer fram till att ledarens 
dilemma ligger just i att kombinera de två. Ledaren/chefen ska vara både chef och kamrat och 
för att kunna få ut verksamhetens visioner, strategi och mål krävs ett pedagogiskt ledarskap. 
Maltén beskriver det som en pedagogisk balansakt:  
 
”Den pedagogiske ledaren måste utgå från organisationens viktigaste resurs, människan, utan 
att för den skull abdikera som chef.” (s.19) 
 
Det pedagogiska ledarskapet beskriver Maltén som det sorts ledarskap som behövs i en 
organisation där förändrings- och utvecklingsarbete är en kontinuerlig process. Han beskriver 
det pedagogiska ledarskapet som en integration av fem ledardimensioner som är inriktade på 
mål, relationer, förnyelse, situation och etik. Genom en integration av dessa 
ledarskapsdimensioner till en helhet menar Maltén att det pedagogiska ledarskapets dynamik 
förklaras.  
 
Hansson (1997) tar också upp vikten av att balansera mellan chefskap och ledarskap och menar 
att en för stor tilltro till ledarskap kan skapa en passivitet då väntan på ledaren kan skapa tvivel 
på den egna förmågan och begränsa utvecklingskraften. Enligt Hansson visar 
klimatundersökningar att medarbetare anser att deras chefer hindrar dem i deras arbete då 
cheferna själva har för höga föreställningar om deras betydelse för arbetsprestationer. 
Medarbetarna känner sig då förolämpade av ledarskapsmyten att de skulle behöva motiveras 
för att prestera. 
 
Bergengren (1998) tar upp hur ledare traditionellt blir befordrade till sina poster på grund av 
teknisk kompetens men att lika många eller fler av de ledaregenskaper som behövs i 
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organisationen handlar om social kompetens. Ledaren ska samarbeta, lyssna på sina 
medarbetare, uppmuntra och entusiasmera och ta vara på engagemang, allt för att nå bästa 
resultat. Hansson (1997) menar att ledarskapet blir mer präglat av att skapa goda 
förutsättningar för medarbetarna att göra ett bra jobb och att nå utsatta mål. 
 
Johansson (Heide, Johansson & Simonsson, 2005) menar att för att kunna styra med visioner 
och mål krävs ett ledarskap som kan mobilisera organisationen och göra den flexibel så att den 
kan förändras i riktning mot visionen. Johansson anser att det är upp till chefen att tillsammans 
med medarbetarna skapa en gemensam verklighetsuppfattning och arbeta utifrån den. Den 
gemensamma visionen måste alltså växa fram och tillslut ”ägas” av alla aktörer inom 
organisationen. Strategin bör genom kommunikation vara levande och innebära påtagliga 
kopplingar till handlingar i vardagen för medarbetaren. Blir inte vision och strategi tydliga för 
medarbetaren uppstår risken enligt Johansson att det av medarbetarna uppfattas som tomt prat.  
 
I en tid där förnyelse och förändring är av stor vikt är det också viktigt att organisationen hela 
tiden tänker nytt och utvecklar strategier, mål och arbetssätt. Det kan då vara behövligt att 
ifrågasätta hur medarbetarna tänker och uppfattar organisationens strategi och mål. Senge 
(1995) pratar om tankemodeller som mentala modeller av hur vi förstår vår omvärld. Dessa 
rådande förståelseformer måste utmanas för att stimulera till nytänkande. Att ifrågasätta och 
påverka medarbetares förståelse är något även Sandberg och Targama (1998) tar upp. 
 
Sandberg och Targama för fram det förståelsebaserade ledarskapet. De menar att det i en 
idébaserad styrning krävs ledare som leder genom att få medarbetare att ta till sig 
organisationens visioner och idéer och genom att påverka medarbetarnas förståelse istället för 
att bara ge instruktioner. Detta förutsätter att ledare gör medarbetare mer delaktiga så att de 
tillsammans skapar en förståelse av vad arbetet går ut på och hur det bör utföras.  
 
Sandberg och Targama utgår från ett grundläggande antagande: ”Det är inte strukturer, system 
och föreskrifter som i sig styr människors handlade. Det styrs i stället av hur människorna 
uppfattar och förstår dessa strukturer, system och föreskrifter”. (s.147) Antagandet utgår från 
att det är människorna i organisationen som använder systemen och har möjlighet att göra dem 
effektiva. I ett förståelsebaserat ledarskap blir därför den största utmaningen att påverka 
medarbetares förståelse och ”vägleda människors skapande av sin egen verklighet”. (Sandberg 
& Targama, 1998 s.145) Genom att leda medarbetare så de förstår sina egna uppgifter och dess 
betydelse i verksamheten och organisationen så ska allt få en mening för medarbetaren vilket 
torde resultera i högre motivation och bättre genomförda arbetsuppgifter.  
 
Sandberg och Targama menar att ledarskapet har gått från att vara planerade och styrande till 
att ha fått en konsultativ karaktär. Hjälpa, vägleda, stödja och stimulera medarbetare i det som 
sker i verksamheten blir chefens främsta uppgift. Genom att stimulera medarbetare att använda 
sina egen förmåga vill man kunna ta vara på människans inneboende drivkrafter, engagemang 
och ansvarskänsla. För att få medarbetare att öka sin förmåga krävs dock att ledaren ökar 
medarbetarens handlingsfrihet.  
 
Gemensam mening och förståelse av organisationens arbete menar Sandberg och Targama 
leder till lärtillfällen och förbättrad kompetens vilket i sin tur möjliggör konkurrensfördelar för 
organisationen. För att nå så långt krävs dock att ledaren har i åtanke att var och en tolkar 
information och upplevelser utifrån sin egen förståelse och för en dialog med medarbetaren 
som baseras på ömsesidighet och förtroende. Ledaren måste bjuda in till en öppen och ärlig 
dialog där utrymme ges till aktiv reflektion över arbetet. Utifrån sådan reflektion kan ledaren 
och medarbetaren tillsammans ge arbetet en mening. En öppen och förtroendefull dialog 
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mellan ledare och medarbetare är enligt Sandberg och Targama enda sättet att synliggöra olika 
förståelse då ingen har förmågan att själv ställa sig utanför sin egen förståelse. I dialogen kan 
det lyftas fram som tas för givet och tankemönster som påverkar hur vi förstår och handlar.   
 
2.3.1 Ledarskap och kommunikation 
 
Ovan märks att stor del av ledarskapet involverar kommunikation med dem ledaren leder. Detta 
uttrycker även Simonsson (2006) med att säga att det inte går att leda utan att kommunicera, 
hon menar att de flesta stora uppgifter en chef har förutsätter kommunikation. Dessutom har 
modern informationsteknik i dagens arbetsliv spelat ut chefens tidigare viktigaste roll att 
förmedla information. Istället för bara enkla order om arbetets utförande ligger chefens fokus 
på att kommunicera organisationens mål, värderingar och strategier. Mossboda, Peterson och 
Rönnholm (2006) beskriver förändringen i förhållningen till informationsförmedling som att 
det gått från push till pull, med det menar de att det gått från att information trycktes ut till 
medarbetarna, förhållningssätt push, till att det är chefens uppgift att skapa förutsättning för att 
medarbetaren ska kunna söka nödvändig och relevant information, alltså förhållningssättet pull. 
Rohlin, Skärvad och Nilsson (1994) tar upp vikten av att ha vad de kallar en dubbel 
kommunikation. Det innebär en dialog där de kommunicerande lär sig och delar med sig av 
erfarenheter till skillnad mot enkel kommunikation där information bara förmedlas. Rohlin 
m.fl. menar att det är av stor vikt att det skapas tid och rum för dubbelkommunikation på 
arbetsplatsen för att utveckling ska ske. Hiam (2006) anser att synen på kommunikation som ett 
sätt att stärka potentialen hos organisation och medarbetare istället för bara ett sätt att ge 
instruktioner är något som karaktäriserar framgångsrika ledare. 
 
Simonsson (2006) menar att den viktigaste delen i kommunikation är att kunna skapa 
engagerande och meningsfulla budskap. För att medarbetaren ska kunna ta till sig budskapet 
utan misstolkningar krävs en anpassning av budskapet till mottagarens referensramar och att 
det sätts i sitt sammanhang. Simonsson menar att det är här felet ofta görs och därför blir 
strategisk information inte meningsfull utanför ledningen. Istället krävs att strategiska frågor 
översätts till konkreta vägledningar som rör den egna arbetssituationen. På detta sätt menar 
Simonsson att dagens ledarskap som innebär en styrning med hjälp av mål och visioner är en 
kommunikativ utmaning. Chefens jobb blir att inspirera och få alla delaktiga. Hiam (2006) tar 
upp kommunikation med målsättningen att engagera genom att få medarbetarna att känna 
delaktighet. Motiverande kommunikation menar Hiam siktar på attityder och känslor till 
skillnad från funktionell kommunikation. Hiam menar att det finns en förändringskraft i 
kommunikationen i sig om chefen lyckas få medarbetaren motiverad. 
 
Simonsson (Heide, Johansson & Simonsson, 2005) tar upp hur chefens kommunikativa 
uppdrag har kommit till att handla om 3 uppgifter; att sålla och att förklara information och att 
skapa dialoger. Den stora informationsmängden som lätt kan nå medarbetaren belyser chefens 
roll att sålla och sortera bland informationen så att det viktigaste når fram och ges betydelse. 
Budskap om organisationens mål, vision och strategi bör som tagits upp ovan förädlas och 
förklaras av chefen så att en förståelse skapas och det tydliggörs en koppling till hur det 
påverkar det dagliga arbetet. Om inte budskapet sätts i relation till den värld medarbetarna 
lever finns en risk att budskapen mister sin styrande effekt. För att budskapen ska nå fram och 
få mening krävs att chefen påbörjar och skapar förutsättningar för en dialog mellan chef och 
medarbetare.  
 
Engquist (1994) betonar starkt den ömsesidiga dialogen och vikten av att chefen och 
medarbetaren kommunicerar på samma nivå. Med det menar han att kommunikation sker på 
olika abstraktionsnivåer där de vanligaste är elementnivå och metanivå. Elementnivån 
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innehåller konkreta ämnen medan metanivån innehåller att det kommuniceras om exempelvis 
värderingar, känslor eller kommunikationen i sig. Engquist menar att människor styrs av 
värderingar och att det då därför är nödvändigt att klargöra och diskutera dessa värderingar som 
förutsättning för att sen kunna gå vidare och planera den operativa verksamheten. Dialogen 
måste alltså röra sig över olika nivåer. Genom att ömsesidigt diskutera organisationens mål och 
vad de innebär kan chefen säkerställa att medarbetarna strävar åt samma håll. Engquist menar 
att enbart behandla sakfrågor inte kan ge medarbetaren ökat intresse för att göra ett bra arbete 
och nå uppsatta mål. Engquist menar att chefen och medarbetaren genom dialogen med 
metakommunikation kan definiera sin relation som han menar är en förutsättning för en 
effektiv kommunikation. 
 
2.4 Sammanfattning och kommentarer av litteraturstudie 
 
PM är ett styrningsverktyg där organisationens vision, strategi och mål kopplas ner till 
avdelningsmål och individuella mål. Processen har som syfte att förbättra prestationer och få 
alla att arbeta mot samma håll och genom det öka organisationens effektivitet. Alla 
organisationens medlemmar bör vara införstådda med organisationens prioriteringar, veta sin 
del i helheten och ”köpa” processen.  
 
För att kunna fokusera på att göra rätt saker för att öka organisationens effektivitet krävs 
utförlig planering och rätt mål. Detta sker genom att klargöra förväntningar på medarbetaren 
utifrån jobbprofil och organisationens planering. Målen inom organisationen bör så långt som 
möjligt ha en tydlig koppling mellan olika nivåer och vara riktade mot vad organisationen 
prioriterar. (Pulakos, 2004) Vi ser att det är av stor vikt att klargöra vilka förväntningar som 
finns då vi anser att det kan vara så att prestationer ses olika av medarbetaren och chefen. 
Medan medarbetaren ser främst beteendet som lett till prestationen ser chefen vilket resultat 
prestationen leder till. Både chefens och medarbetarens förväntningar bör därför diskuteras när 
målen sätts. När organisationen arbetar med individuella mål menar vi att det finns en risk att 
medarbetarna får ett tunnelseende och bara koncentrerar sig på sina egna mål och därför inte tar 
hänsyn till avdelnings övriga verksamhet och andra medarbetare. Detta visar återigen på vikten 
av kommunikation mellan chef och medarbetare för att visa på medarbetarens del i de 
övergripande målen.  
 
Utvärderingen ska gå ut på att jämföra de resultat och beteenden som blivit av 
arbetsprestationer mot förväntningarna uttryckta i målen och omformulera det till handlingar 
som förbättrar prestationer. Svårigheter ligger i att mäta prestationer objektivt men att ändå 
mäta rätt. Enligt vår uppfattning finns en risk med att utvärdera arbetsprestationer då det kan 
uppfattas som ett kontrollinstrument och därför få motstånd hos medarbetarna. Att utvärdera 
arbete med hjälp av mätetal är en del i PM och att höja effektiviteten för organisationen, vi 
anser dock att det finns en risk att en allt för objektiv bedömning missar problem som påverkar 
organisationen på lång sikt. Detta då vi bedömer det som om att mätning av prestationer med 
hjälp av mätetal kan hindra att kommunikation förs om arbetssituationen och att lärdomar som 
ska dras från den uteblir. Vi ser därför, som Armstrong (2006) tar upp, att uppföljningsmöten är 
nödvändiga tillfällen för att stanna upp från arbetet och reflektera över var individen och 
organisationen är på väg och vilka lärdomar som kan dras från tidigare arbete.  
 
För att PM processen ska bli lyckad krävs alltså en förståelse för helheten men avgörande är 
ändå ett engagemang. Belöning är ett sätt att få medarbetarna engagerade i att uppfylla mål 
men det kan också leda till en fel fokusering då individuella mål ställs i centrum istället för de 
övergripande målen. Litteraturen om belöningens påverkan på effektivitet skiljer sig åt. 
Belöningen kan ses som ett sätt att göra individen mer effektiv i sättandet av, arbetet mot och 
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utvärderingen av mål. Det finns dock också en risk att belöning hindrar att utvecklingen på lång 
sikt stannar av då medarbetarna inte fokuserar på att ta till sig feedback.  
 
Ett öppet klimat med feedback och daglig kommunikation mellan chefer och medarbetare är en 
förutsättning för processen och förbättrade prestationer. Kommunikationen är en avgörande del 
i PM processen genom skapande av förståelse för organisationens strategi men också som det 
sociokulturella perspektivet innebär att det är genom dialogen vi utvecklas och lär. Genom 
kommunikation och lärande på arbetsplatsen kan individen göra kunskapen till sin egen och 
utvecklas. Det sociokulturella perspektivet ger en bra bild av hur viktig kommunikationen är 
för lärande och utveckling i PM processen då perspektivet lägger tyngd på att lärandet sker 
tillsammans med andra. Vygotskys tankar om utvecklingszon ger stöd åt hur viktigt stödet och 
feedback är från chef till medarbetare men också från kollegor. Tillsammans med andra 
utvecklar individen sin potential och därför torde ett öppet klimat och kommunikation i PM ge 
möjligheter för organisationen att utvecklas och höja sin konkurrenskraftighet. 
 
Ledarskapet kan ses som nyckeln till en effektiv PM process då de sitter i en position med 
ansvar och stor möjlighet att påverka sina medarbetare. I organisationer som styrs av mål, 
visioner och strategi ställs höga krav på chefen att genom kommunikation skapa en förståelse 
och helhetsbild av organisationen och individens del i den för medarbetaren. För detta är 
dialogen med medarbetaren ett av chefens viktigaste verktyg. Enligt det förståelsebaserade 
ledarskapet är det medarbetarens förståelse som styr dennes handlande och vikten bör då läggas 
på att påverka medarbetarnas hela förståelse av verksamheten. (Sandberg & Targama, 1998) 
För att effektivisera organisationen krävs av chefen både en resultatorientering och en 
personorientering.  
 
2.5 Frågeställningar 
 
Med utgångspunkt i den litteraturstudie vi presenterat ovan har vi intresserat för oss hur PM 
upplevs av chefer och medarbetare. Sen tidigare hade vi intresserat oss för Tetra Pak då de är 
ett stort och internationellt företag som har behov av att alltid vara konkurrenskraftiga och 
håller sig långt fram i utvecklingen. Då vi redan hade en kontakt på Tetra Pak sen tidigare 
skolarbete som informerade att de arbetar med PM föll det sig naturligt att genomföra vår 
undersökning där. Utifrån från nyfikenhet och den bearbetade litteraturen har vi kommit fram 
till följande frågeställningar: 
 

1 Hur upplever chefer på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems att arbeta med 
performance management? 

2 Hur upplever medarbetare på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems att arbeta 
med performance management? 
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3. METOD 
 
I undersökningen har vi valt en forskningsansats som grundar sig i en både kvantitativ och 
kvalitativ metod. Undersökningen består i vad vi vill kalla två kartläggningar av hur chefer 
respektive medarbetare upplever att arbeta med PM. Genom att vi använder både en kvantitativ 
och kvalitativ metod i undersökningen kan vi se på PM från olika håll och få olika sorts 
resultat. Det kvalitativa kan ge oss en djupare bild och det kvantitativa en bredare. På så sätt 
vill vi styrka undersökning genom att få en helhetsbild av begreppet och hur det upplevs.  
 
Kapitlet är uppdelat i två delar, en för kvantitativ metod och en för kvalitativ metod. För varje 
del beskrivs urval, hur undersökningen genomfördes och bearbetades, undersökningens 
tillförlitlighet och etiska överväganden vi gjort.  
 
3.1 Kvantitativ metod 
 
För att kartlägga hur medarbetarna upplever att arbeta med PM valde vi att använda oss av en 
enkät. Genom enkäterna hade vi möjlighet att nå ut till en större mängd respondenter. Enligt 
Bryman (2002) är största fördelen med att använda sig av en enkät för att samla in data just att 
den kan nå ut till fler respondenter på en kortare tid. Då vi hade som avsikt att dela ut enkäten 
till flertalet av medarbetarna i urvalet såg vi en fördel i valet av enkäter då vi på så sätt hade en 
möjlighet att få en helhetsbild av medarbetarnas upplevelser av PM. Vi var dock inte 
intresserade av att generalisera resultatet vi fått fram genom enkäten.  
 
Bryman (2002) menar att svagheter med att använda enkäter bl.a. kan vara att alla frågor inte 
passar i en enkät och att vi som forskaren inte har möjlighet att följa upp svar. Vi anser dock att 
vi får med de övergripande frågorna för att få en uppfattning om hur medarbetarna upplever 
PM. Vi värderade det viktigare i denna undersökning att enkäten besvaras av många 
respondenter för att få en överblick av upplevelser av arbetssättet än att få en djupare förståelse 
för bakgrunden till resultatet.  
 
3.1.1 Urval 
 
Vi använde oss av urval baserat på personlig kännedom. Merriam (1994) menar att urval som 
är baserat på personlig kännedom innebär att forskaren väljer undersökningspersoner utifrån 
rekommendationer från personer som har kännedom om populationen. Då vår kontakt besitter 
kunskap om de olika avdelningarna bestämde vi oss för att följa hennes rekommendationer att 
skicka ut enkäten till 4 avdelningar. Urvalet grundades på att medarbetarna på de fyra 
avdelningarna har arbetat med PM ett tag och skulle kunna ge oss svar på hur de upplevde 
processen. Undersökningsgruppen bestod i 77 personer och de flesta arbetade som tekniker 
eller ingenjörer. Av urvalet på 77 personer var 12 kvinnor och 65 män.  
 
3.1.2 Genomförande av enkätundersökning 
 
Vi konstruerade enkäten (bilaga II) utifrån litteratur om PM och den information vi hade fått 
om Tetra Paks process. Vi valde också att se på den intervjuguide vi gjorde inför intervjuerna 
med cheferna (bilaga III). Detta gjorde vi för att vi ska få liknande information från både chefer 
och medarbetare. När vi konstruerade enkäten hade vi i åtanke de delar som processen består 
av utifrån litteraturen, detta för att vara säkra på att få med alla delar som finns i PM processen. 
Det är framför allt frågorna 9-15 som har anpassats mer utifrån organisationens benämning än 
från litteraturen. Vi har kallat de individuella målen för individual objectives eftersom det är 
denna benämning Tetra Pak använder. Under tiden enkäten konstruerades fick vi feedback från 
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vår kontakt för att ännu en gång försäkra oss om att vi fått med de viktiga delarna. När enkäten 
var färdig skickades den ut till cheferna för att få samtycke till att skicka ut den till 
medarbetarna. Cheferna hade också möjlighet att ge kommentarer på enkäten. Det var dock 
ingen som hade några invändningar.  
 
Enkäten konstruerades i ett Word-dokument och bestod av 24 påståenden som respondenten 
kunde ställa sig till utifrån en 4 gradig skala. Alternativet vet ej/har ingen åsikt fanns också 
med då vi fann det relevant då vi undersöker ett nytt begrepp som performance management. I 
missivbrevet (bilaga I) som följde enkäten uppmanades respondenten att fylla i enkäten för att 
sen spara sina svar och skicka dem med e-post tillbaka till oss. I missivbrevet lovades 
respondenterna att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Missivbrevet förklarade även vårt 
syfte med enkäten och att undersökningen gjordes i samförstånd med Tetra Pak och att 
undersökningen även skulle innehålla intervjuer. Vi diskuterade med vår kontakt bästa sätt att 
distribuera enkäten till medarbetarna. Trots risk för låg svarsfrekvens kom vi fram till att det 
enklaste och snabbaste sättet både för oss och för respondenterna borde vara att skicka den via 
e-post. Enkäten skickades ut den 21 november med senaste inlämningsdatum den 28 november. 
En påminnelse gick ut till respondenterna den 24 november. Då svarsfrekvensen var låg 
skickade vi en påminnelse till cheferna den 27 november där vi bad dem att uppmana sina 
medarbetare att fylla i och skicka tillbaka enkäten. Då vi märkte att det fanns en viss oklarhet 
kring begreppet PM bestämde vi tillsammans med vår kontakt på Tetra Pak att skicka ut en 
förtydligande text om vad PM står för. På grund av omständigheter påbörjades inte analysen av 
enkäterna förrän den 7 december därför mottogs enkäter fram till det datum.  
 
3.1.3 Databearbetning 
 
För att underlätta för läsaren att veta vilka frågor vi i uppsatsen syftar på har vi i efterhand 
numrerat påståendena i enkäten. För att lätt kunna få ut en överblick av hur respondenterna 
svarat att de upplevde PM valde vi att föra in enkäterna i statistikprogrammet SPSS. Detta 
gjorde vi tillsammans för att undvika inmatningsfel. De kommentarer vi fick under övriga 
kommentarer samlade vi i ett Word-dokument för att ha dem lätt tillgängliga när vi skulle 
skriva resultatet. I SPSS tog vi fram stapeldiagram över alla frågor för att diskutera om de var 
av intresse att visa trots det höga bortfallet. När vi skulle välja ut de resultat som vi ville visa 
tittade vi efter två saker; först efter resultat där de flesta respondenternas svar överensstämmer 
då vi ansåg att det på dem är mindre chans att slumpen påverkat resultatet, och sen på de frågor 
där resultatet överensstämmer med vad den bearbetade litteraturen säger. Inför redovisningen 
av resultatet valde vi att slå ihop vissa kategorier i några av frågorna, de som höll med mer eller 
mindre blev då en kategori och de som tog avstånd mer eller mindre blev en kategori. Detta 
gjorde vi för att resultatet skulle visas så tydligt som möjligt.  
 
3.1.4 Enkätundersökningens tillförlitlighet 
 
3.1.4.1 Bortfall i enkätundersökning 
 
Efter att enkäterna blev utskickade märkte vi att det bland vissa respondenter fanns en oklarhet 
för begreppet PM. Trots att vi skickade ut en förtydligande text om PM och att vi i påminnelsen 
föreslog att respondenterna skulle svara på de frågor de kunde angående delarna i processen så 
fick vi inte tillbaka dem i fyllda. Enligt Bryman (2002) ska antalet besvarade enkäter ligga 
mellan 60-70 % för att vara acceptabelt. Om svarsfrekvensen ligger på 50 % är det knappt 
godkänt. Antalet besvarade enkäter i denna undersökning ligger på 42 % vilket innebär att 
bortfallet är 58 %. Eftersom vårt bortfall är så stort kan vi inte dra några slutsatser utifrån vårt 
resultat av enkäten. Det fanns ett internt bortfall i två av enkäterna, i dessa var det frågorna på 
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sida två i enkäten som ej var ifyllda. Efter att vi hade skickat ut enkäterna framkom det att 
medarbetarna möjligtvis inte använde just ordet PM. Vi anser att detta är en av anledningarna 
till att bortfallet var så stort. Hade vi vetat att medarbetarna inte var införstådda med ordet PM 
hade vi utformat enkäten på ett annat sätt. Vi hade också valt att kalla enkäten för något annat 
än ”Enkät om Performance Management” eftersom detta kan ha gjort medarbetarna osäkra på 
vad enkäten handlade om och därför inte valde att titta på enkäten. Vi ser att en 
pilotundersökning hade kunnat visa på detta problem och ser därför det som en brist att en 
sådan inte kunde genomföras. En annan anledning till det stora bortfallet kan bero på hur vi 
distribuerade enkäterna. Det hade antagligen varit bättre att dela ut enkäterna vid ett tillfälle då 
vi personligen närvarade men vi såg ingen möjlighet till det då medarbetarna på avdelningarna 
sällan samlades. Vi anser också att det kan kännas mer tvingande att fylla i enkäten om vi hade 
varit där personligen och delat ut dem. Vi tror även att det stora bortfallet påverkades av att 
medarbetarna hade en hög arbetsbelastning under undersökningens genomförande och därför 
inte prioriterade att svara på enkäten. Trots att bortfallet är stort och att vi ej kan dra slutsatser 
från resultatet så har vi valt att ha redovisa resultatet då vi anser att det kan säga en del om 
processen på Tetra Pak.  
 
3.1.4.2 Validitet 
 
Validiteten i en kvantitativ undersökning svarar på om undersökningen mäter det forskaren har 
till avsikt att mäta. Undersökningen ska svara på de frågeställningar som forskaren vill få svar 
på genom sin undersökning.(Bryman, 2002) När vi konstruerade enkäten diskuterade vi om 
frågorna verkligen mätte de frågeställningar vi hade. Då vi undersöker ett relativt nytt begrepp 
fann vi ingen möjlighet att göra en pilotstudie. Vi hade ingen möjlighet att få lämna ut enkäten 
på vår deltagande organisation och då enkäten förutsätter vissa arbetsförhållanden fann vi svårt 
att hitta annan undersökningsgrupp för pilotstudie. Enkäten lämnades dock till vår kontakt på 
deltagande organisation för att få feedback kring enkätens innehåll och upplägg. Vissa 
ändringar gjordes för att ringa in syftet med enkäten och höja validiteten. 
 
3.1.4.3 Reliabilitet  
 
En fördel med att använda enkät som insamlingsmetod är att vi som forskare inte påverkar 
respondenten. Däremot kan enkätens utformande påverka hur respondenten uppfattar enkäten 
och därmed svarar. För att så långt som möjligt förhindra att fel uppstod i inmatningen av data i 
statistikprogrammet SPSS var vi båda två aktiva i detta. En av oss läste upp svaren i enkäten 
och en annan matade in svaret i programmet. Med hjälp av det statistiska reliabilitetstestet 
Cronbachs Alpha kan vi undersöka om respondenten har varit konsekventa i sina svar. 
Alphavärdet är ett värde mellan 0 till 1. Värdet bör ligga över 0,7 för att vara reliabelt. Vi 
gjorde ett Cronbachs Alpha på frågorna 9 – 15 i enkäten där respondenten fick ställa sig till 
påståenden angående sina individuella mål. Värdet blev 0,9 vilket torde tyda på att 
respondenterna är konsekventa i sina svar. Vi kan i efterhand se att frågorna i enkäten var av 
blandad kvalitet och ställer oss därför tveksamma till det höga värdet på Cronbachs Alpha. 
 
3.1.5 Etiska överväganden  
 
Humanistiska- Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (Vetenskapsrådet, 1990) har tagit fram 
etiska forskningsregler som ska gälla för forskning. De består av fyra krav som konkretiseras i 
regler som ska vara till för att skydda individen i forskningen.  
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De fyra kraven är: 
1 Informationskravet, dvs. att forskaren bör informera om syftet med undersökningen och 

på vilka villkor man medverkar. Deltagarna bör även informeras om att undersökningen 
är frivillig. 

2 Samtyckeskravet, dvs. att deltagaren ska ge sitt samtycke till medverkande. Deltagaren 
ska själv få bestämma hur länge och på vilka grunder den vill delta.  

3 Konfidentialitetskravet, dvs. alla deltagare ska ges konfidentialitet.  
4 Nyttjandekravet, dvs. uppgifter som har samlats in i forskningssyfte får inte användas 

till något annat.  
 
I missivbrevet som gick ut till respondenterna informerade vi om enkäten och att den var en del 
i en större undersökning. Syftet med undersökning informerades och vi upplyste om att enkäten 
var frivillig. I missivbrevet fanns våra kontaktuppgifter med ifall frågor skulle uppkomma. Där 
försäkrade vi även deltagarna om konfidentialitet. De ifyllda enkäterna som respondenterna 
skickat tillbaka skrevs ut utan att namnges och e-postmeddelandet raderades därefter. I 
missivbrevet informerade vi även om att resultatet endast kommer att användas i vår uppsats 
för att sedan presenteras för vår kontakt på Tetra Pak. Vi anser att vi så långt som möjligt i 
enkätundersökningen har hållit oss till de etiska regler som finns om svensk forskning.  
  
3.2 Kvalitativ metod 
 
Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer i undersökningen för att på så sätt få fram djup 
information om hur chefer upplever att arbeta med PM. Genom att göra kvalitativa intervjuer 
kan vi enligt Kvale (1997) få fram människors förståelse för ett fenomen istället för fakta om 
detsamma. Då vi är intresserade av chefernas egna upplevelser av processen PM är intervju bra 
då den kan ge oss en djupgående beskrivning av respondentens värld genom relevant och 
specifik information som vi sen kan göra tolkningar ifrån. Genom öppenheten som är möjlig i 
en kvalitativ intervju ville vi kunna förstå processen ur chefernas synvinkel.  
 
Vi har valt att utgå från kvalitativ intervju med halvstrukturerade frågor. På så sätt hade vi 
möjlighet att ge utrymme för oförutsedda svar och aspekter som kunde dyka upp under 
intervjun. Vi kunde då följa upp svar med fler frågor för att få en bättre förståelse och även be 
om utvecklande svar när vi blivit nyfikna eller inte förstått.   
 
3.2.1  Urval 
 
Då vi genom intervjuerna var intresserade av att få en klar bild av och en djupare förståelse för 
chefernas upplevelser var vi angelägna om att få intervjua personer som kunde ge oss en öppen 
och ärlig bild av sina upplevelser. Vi valde precis som i enkät undersökningen att göra ett urval 
baserat på personlig kännedom. Vår kontakt på Tetra Pak besitter kunskap om organisationen 
och valde ut personer som skulle vara lämpliga för vår undersökning. Vår kontakt valde ut 6 
olika chefer som skulle passa bra till vår undersökning, dessa blev vårt urval. 4 av dessa chefer 
var ansvariga för de avdelningar som enkätundersökningen gjorts på.  Alla personer i urvalet 
var män och var själva eller tillsammans med en annan person ansvariga för en avdelning. 2 av 
cheferna var ansvariga för produktion där målen mättes på gruppnivå, de andra fyra arbetade 
med individuella mål och mätningar. Efter att vår kontakt meddelat respektive avdelningschef 
om vår undersökning kontaktade vi cheferna för att fråga om de ville medverka i en intervju. 
Alla 6 cheferna var positiva till att ställa upp på en intervju.  
 
Då cheferna är dem som har det övergripande ansvaret för PM processens genomförande på 
sina avdelningar samtidigt som de är en del i processen genom egna mål från sina överordnade 
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torde de kunna ha en bra uppfattning av processen. De bör sannolikt därför ha en god grund att 
dela med sig av sina upplevelser från.  
 
3.2.2 Genomförande av intervjuer  
 
Under planeringen av undersökningen träffade vi vår kontakt som arbetar på HR-avdelningen 
vid två tillfällen för att diskutera tillvägagångssätt och Tetra Paks PM process. Detta gjorde vi 
för att för att få en förståelse för hur de arbetar med processen. Utifrån den förståelsen för 
processen och den bearbetade litteraturen skapade vi en intervjuguide. (bilaga III) 
Intervjuguiden bestod i 4 teman med ett flertal punkter under varje utifrån vilka vi ställde 
frågor för att i så liten grad som möjligt blir låsta vid färdigformulerade frågor men ändå inte 
glömma någon del. Varje tema utgör en tydlig del i PM processen och var delar som framkom 
som betydande genom Tetra Paks process och litteraturen.   
 
Tid för intervjuer bestämdes per telefon ungefär en vecka innan intervjutillfället. I det samtalet 
informerades om syftet med vår uppsats, att intervjun planerades vara ca en timme och vad vi 
ville ta upp. Efter samtalet skickades vid efterfrågan ett bekräftelse e-postmeddelande ut till 
respektive chef där information om och tidpunkt för intervjun stod med. Intervjuerna 
genomfördes i fem av sex fall på chefernas egna kontor. I det sjätte fallet utnyttjades ett 
grupprum som fanns till förfogande på dennes avdelning. Intervjuerna genomfördes under tiden 
23 november – 27 november. Innan intervjun började frågade vi om lov att spela in samtalet 
vilket ingen av cheferna ställde sig emot. Intervjuerna varade mellan fyrtio minuter och en 
timme. Några av cheferna uttalade sitt intresse för att få ta del av resultaten. Vi hänvisade till 
vår kontakt med vilken vi hade kommit överens om att redovisa resultatet för. Cheferna 
meddelades även att deras namn inte kommer förknippas med något som tas med i resultatet. 
 
3.2.3  Bearbetning av intervjuer 
 
Efter varje intervjutillfälle skrevs intervjuerna ut i sin helhet. Vi båda läste intervjuerna ett antal 
gången för att få en god uppfattning om vad som sagts. Vi använde oss av både 
meningskategorisering och meningskoncentrering som analysmetod. Meningskategorisering 
innebär enligt Kvale (1997) att intervjuerna kodas in i kategorier som antingen kan bestämmas 
i förväg eller under bearbetningens gång. Vi bestämde kategorierna i förväg utifrån de delar 
som uppkom som viktiga från intervjuerna. På detta sätt var det lätt för oss att se de likheter 
och olikheter som fanns bland chefernas upplevelser inom de olika kategorierna. Vid en första 
överblick av materialet konstaterar vi att det naturligt kan koncentreras i fyra kategorier: 
Allmänt om processen, mål, uppföljning och belöning. Utifrån dessa kategorier upplever vi att 
vi kan besvara vår frågeställning om hur chefer upplever PM.  
 
För att kunna presentera våra resultat på ett än mer överskådligt sätt har vi sedan bearbetat dem 
ytterligare enligt Kvales (1997) föreslagna meningskoncentrering vilket innebär att vi 
formulerar de meningar som respondenten uttryckt kortfattat. Genom korta meningar får vi då 
med innebörden i vad respondenten sagt i ett långt uttalande. Reduceringen ledde till en mycket 
mindre och mer lättarbetad mängd med information. I de uttalanden som vi använder strök vi 
så långt som möjligt eventuella språkliga uttryck och annat som kom fram under intervjun som 
kunde identifiera de intervjuade. 
 
Vid presentationen av resultaten ger vi exempel på meningar som koncentrerar våra 
respondenters åsikter (markerad i texten med kursiv stil). På grund av de intervjuade chefernas, 
inom vissa områden, olika åsikter har vi för att ge läsaren en insikt i hur PM uppfattas 
konsekvent i flesta fall med en bokstav markerat vilken chef som sagt vad (ex chef A, chef B 
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osv.). Detta ger för den intresserad en möjlighet att också följa den enskilde chefens synpunkter 
på de olika problem som diskuterades med bibehållande av de etiska krav som vi diskuterat 
tidigare.  
 
3.2.4 Intervjuernas tillförlitlighet 
 
3.2.4.1 Validitet 
 
Validiteten i kvalitativ undersökning svarar på om forskaren observerar eller identifierar det 
denne har till avsikt att göra. (Bryman, 2002) Vi försökte höja validiteten genom att vår kontakt 
på Tetra Pak där undersökningen genomfördes fick se på vår intervjuguide och ge 
kommentarer på den. Utifrån vårt resultat från intervjuerna kände vi att vi kunde få svar på våra 
frågeställningar som rörde cheferna. Vi anser att vi genom intervjuerna fick en förståelse för 
hur cheferna upplevde att arbeta med PM.  
 
3.2.4.2 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten svarar på om samma undersökning skulle ge liknande resultat om 
undersökningen gjordes om igen eller om undersökningen istället påverkades av slumpmässiga 
betingelser. Fastän reliabilitet och validitet är två olika begrepp hänger de samman eftersom 
validitet förutsätter reliabilitet. Måttet som används kan alltså inte ge information om begreppet 
som det ska var relaterat till eftersom måttet då kan mäta olika saker vid olika tillfällen. 
(Bryman, 2002) I kvalitativ forskning är det enligt Bryman svårt att uppnå kriteriet att kunna 
replikera undersökningen då den sociala miljön som påverkar resultatet från intervjun ständigt 
förändras. Då begreppet som vi undersöker är relativt nytt i organisationen kommer antagligen 
inte intervjuerna få liknande resultat om de görs efter lång tid eftersom processen kommer att 
utvecklas under tid och respondenterna kommer att bli mer bekantade med processen. Detta är 
då inget undantag utan det är som Bryman påpekar att den sociala miljön hela tiden förändras. 
Vid intervjuer finns det också en risk för att respondenterna kan påverkas av oss som 
intervjuade, vi ansträngde oss för att inte ställa ledande frågor och låta respondenterna tala så 
mycket som möjligt utifrån dem själva.  
 
3.2.5 Etiska överväganden 
 
Vi har i undersökningen ansträngt oss för att hålla oss till de etiska forskningsregler (som 
presenteras ovan under kvantitativ metod) som Vetenskapsrådets skrift lägger fram. När vi tog 
kontakt med cheferna för intervjun informerade vi om syftet med undersökningen. Vi 
informerade då även dem om enkätundersökningen som skulle genomföras. Cheferna tog själva 
initiativ till var intervjun skulle genomföras. Innan intervjun informerade vi åter igen om 
undersökningens syfte och att de om de ville när som helst kunde avbryta intervjun. Efter 
intervjun frågade vi om det var något intervjupersonen ville tillägga. De hade sen tillgång till 
våra kontaktuppgifter och uppmanades att kontakta oss om de ville tillägga eller ändra något 
senare. Intervjuerna numrerades med person 1, person 2 osv. Denna numrering skedde 
slumpvis, på så sätt undviker vi att deras svar blir ihopkopplade med deras person. De 
inspelade svaren är vidare förvarade så att ingen obehörig kan komma åt dem och kommer 
senare att förstöras. Vi har informerat alla deltagare i undersökningen om att resultatet endast 
kommer att användas i vår uppsats och presenteras för vår kontakt på Tetra Pak. Vi anser med 
detta att vi i samband med intervjuerna gjort de övervägande vi som forskare bör göra för att 
forskningen ska ses som etiskt korrekt.  
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION AV ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Som vi redovisade i metodavsnittet så fick vi endast in 32 enkäter av 77 utskickade. Vi 
skickade ut påminnelser till dem som fått enkäten och vid ett senare tillfälle bad vi även 
cheferna påminna sina medarbetare om att fylla i enkäten. Detta gav dock inte någon större 
effekt. Tillsist var det endast 42 % som hade svarat på enkäten och bortfallet blev då så mycket 
som 58 %. Eftersom bortfallet blev så stort gör det att olika slumpfaktorer med stor sannolikhet 
kan ha påverkat det sammanställda resultatet. I metodavsnittet försökte vi göra en 
bortfallsanalys men den gav inga ledtrådar till om det var några speciella grupper som valt att 
inte svara på enkäten.  
 
Med tanke på det stora bortfallet vi fick är det inte så aktuellt att dra några slutsatser utifrån 
resultatet och vi kan därför inte heller svara på frågeställningen om hur medarbetare på Tetra 
Pak Dairy & Beverage Systems upplever PM. Vi har dock resultatet och vill gärna presentera 
det på det sätt som vi anser ger den bästa informationen om resultatet. Vi skulle därför kunna 
betrakta studien som explorativ och se den mer ur pilotkaraktär för att presentera ett nytt 
område. Vi har valt att visa resultatet på detta sätt för att visa på de svagheter som finns med 
studien men ändå ta till vara på de svar vi fått och kunna ge läsaren en inblick i det nya 
begreppet som vi undersöker. 
 
Vi kommer att presentera enkätresultaten enligt följande: 
1. Vi har valt att bara redovisa vissa påståenden från enkäten då vi anser att de är av speciellt 
intresse då de visar enhetliga svar vilket skulle kunna minska chansen att slumpen påverkat 
resultatet.  
2. De direkta sifferresultaten på de utvalda frågorna och kommentarerna som gavs på den 
öppna frågan presenterar vi i bilaga I. Vi har valt att göra en del sammanslagningar av 
svarsalternativen som också finns i bilagan vilka vi ber läsaren observera.   
 
 
Litteraturen vi har bearbetat menar att det är viktigt att koppla organisationens mål till 
individens mål för att PM processen ska bli framgångsrik. Cokins (2004) menar t.ex. att det ska 
finnas en tydlig koppling mellan ledningens mål och den anställdes dagliga aktiviteter. Han 
menar även att för att medarbetarna ska agera som om de ägde företaget måste det finnas 
tydliga kopplingar mellan organisationens mål och medarbetarens mål. Kaplan och Norton 
(1999) påpekar att det är viktigt att strategin förstås av medarbetarna i organisationen. På de 
frågorna i enkäten som berör om respondenterna känner till bolagets strategi, balanserade 
styrkort och mål och kopplingen mellan individuella och avdelningens mål höll 22 till 28 
respondenter med (bilaga I, tabell 1). Utifrån vad Cokins menat ovan anser vi att 
respondenterna därför har goda förutsättningar för att känna sig delaktiga och mer engagerade i 
bolaget. Speciellt intressant anser vi det är att så många som 28 av 32 respondenter höll med 
om att de kände till bolagets strategi. Det är ett bra resultat men vi frågar oss om detta är 
samma sak som att de förstår strategin så som Kaplan och Norton menar är viktigt. Utifrån 
Johansson (Heide, Johansson & Simonsson, 2005) bör strategin vara tydliga och ”ägas” av 
medarbetaren, det finns annars en risk att den bara uppfattas som tomt prat. Sandberg och 
Targama (1998) menar att det är människors förståelse som styr hur de handlar. Det innebär 
alltså att medarbetaren måste förstå strategin och göra den till en del i sin verklighet för att 
kunna arbeta utifrån den. Då påståendet i enkäten tar upp om medarbetaren känner till strategin 
kan vi fortfarande inte vara säkra på att de svarande förstår strategin så som litteraturen 
poängterar. Vi anser dock fortfarande att det är bra att de har en god kännedom om strategi och 
mål. Det anser vi kan tyda på att kommunikationen fungerar mellan våra respondenter och 
cheferna eftersom det är med hjälp av cheferna medarbetarna ska få information om de 
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övergripande målen. Det är dock inte bara chefernas ansvar att kommunicera ner målen till 
medarbetarna, vi anser att det är lika viktigt att medarbetarna tar ansvar för att förstå de 
övergripande målen och kopplingarna mellan dem och deras egna mål. Ur ett sociokulturellt 
perspektiv krävs det att människor samarbetar för att förståelse ska ske då det är tillsammans 
med andra som vi människor konstruerar kunskap. 
 
Då Kaplan och Norton (1999) menar att det balanserade styrkortet ska översätta strategin till 
målsättningar, finner vi det intressant att göra en jämförelse mellan påståendena om de känner 
till bolagets strategi och om de känner till bolagets balanserat styrkort (bilaga I, tabell 1). Detta 
visar att färre respondenter har kännedom om styrkortet än den övergripande strategin. Detta 
menar vi kan tyda på att strategin kommuniceras ner på annat sätt än bara genom det 
balanserade styrkortet. 
 
19 respondenter höll med om att PM bidrar till att deras arbetsprestationer förbättras och att 
deras förväntningar på PM uppfylls (bilaga I, tabell 2). Det är dock många som svarat att de 
inte vet/inte har någon åsikt (11st), speciellt om vi jämför med påståendena som visar på 
kännedom om t.ex. strategi och kopplingar mellan mål där få svarat att inte vet/ har ingen åsikt. 
Vi anser att detta kan tyda på att respondenterna inte vet vad begreppet PM innebär. Detta visar 
sig även genom några av de kommentarer som respondenterna har lämnat under övriga 
kommentarer där flera uttryckte att de är osäkra på begreppet PM. 
 

1. Känner att jag ej är helt med på vad Performance Management är. 
2. Eftersom jag aldrig tidigare har hört talas om uttrycket ”Performance Management 
processen” är det svårt för mig att ge relevanta svar på vissa av frågorna. 

 
Glendinning (2002) påpekar vikten av att alla parter ”köper” processen för att satsningen på 
PM ska generera i positiva resultat. Vi anser att för att medarbetarna ska köpa processen måste 
de veta vad syftet med PM är och att de vet att det leder till något positivt för dem och inte bara 
är främmande ord utan innebörd. 18 av 32 respondenter svarade att de känner till syftet med 
PM, men det är också en ganska stor andel (10st) som svarat att de inte känner till det (bilaga I, 
tabell 2). Pulakos (2004) tar även hon upp att det är avgörande att alla parter engagerar sig i 
processen. Det viktigaste för att nå dit menar hon är implementeringen av processen i 
organisationen, detta menar hon är en kritisk punkt. Med tanke på att en del av respondenterna 
genom sina svar visat på att det finns en oklarhet om begreppet PM och dess innebörd ställer vi 
oss undrande till hur implementeringen av arbetssättet gick till. Vi anser att det vid 
implementeringen är viktigt att medarbetaren får ha en dialog om det nya. Vi håller med 
Simonsson (2006) om att organisationen i den fasen bör anpassa budskapet till medarbetarens 
referensramar så att det sätts i sitt sammanhang och får en mening. Utan kopplingar till resten 
av verksamheten anser vi att syftet med PM lätt kan tappas bort eller kännas meningslöst för 
medarbetaren. 
 
Av dem som ställt sig till påståendet (ej de som svarat att de inte vet eller ej har någon åsikt) 
om att PM processen bidrar till att deras arbetsprestationer förbättras svarar alla utom 2 att de 
håller med (bilaga I, tabell 2). Trots att det är ett högt antal (11st) som svarat att de inte vet eller 
ej har någon åsikt torde detta alltså visa att de anser att processen är effektiv och förbättrar 
deras arbetsprestationer som t.ex. Glendinning (2002) menar är meningen med processen. I 
påståendena om PM utvecklar arbetsprestationen (bilaga I, tabell 2) och om de individuella 
målen i sig utvecklar arbetsprestationen (bilaga I, figur 1) är antalet som håller med lika stort, 
det märks dock en förändring från att ha svarat att de inte vet på första nämnda påstående till att 
istället ha svarat att de inte håller med på det andra, detta anser vi återigen tyder på att det finns 
en oklarhet kring begreppet PM. Detta anser vi utifrån att begreppet PM inte förekommer i 
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påståendet om att de individuella målen utvecklar arbetsprestationen, där har få svarat att de 
inte vet till skillnad från påståendet där begreppet förekommer där många svarat att de inte vet. 
Vi anser också att detta resultat kan bero på att det är lättare att se och ta till sig de delar som är 
individuella och nära individens vardag.  
 
23 av 32 respondenter håller med om att deras mål är motiverande (bilaga I, figur 4). Då 
Pulakos (2004) menar att bra mål resulterar i att medarbetarna blir motiverande torde detta tyda 
på att de individuella målen som sätts på medarbetarna är bra. Den övervägande delen höll 
alltså med om att deras individuella mål motiverade dem, tre av respondenterna lämnande dock 
kommentarer som visar på att de inte kan påverka sin måluppfyllnad fullt ut.   
 
4. Det är väldigt stressande när man inte når sina mål delvis för att man inte kan påverka det 
själv. 
5. Vissa av mina objektives påverkas direkt av hur en av mina kolleger prioriterar och 
presterar. Jag har försökt att uppnå mina objektives men han sätter stop för mig. Jag tycker att 
jag som egen person ska kunna uppnå mina objektives till 100 % med egen kraft och 
prestation. 
6. Kommer framöver att se till att mina objectives är mer kopplade till vad jag gör och jag kan 
påverka dem mer än idag.  
 
Den sista ovan redovisade kommentaren anser vi visar på att processen fortfarande är ny och 
att medarbetarna lär sig vad som är bra och dåliga mål. Enligt Pulakos (2004) och Cokins 
(2004) kan ett för stort antal mål som är svåra att skilja åt och är utanför individens kontroll 
försvaga intrycket av att medarbetaren kan påverka målen. Att respondenterna kommenterat att 
de inte kan påverka sin måluppfyllnad skulle alltså kunna bero på antalet mål som är uppsatta. 
Den litteratur vi har bearbetat lägger tyngd på att klargöra förväntningar när målen sätts. 
Pulakos (2004) betonar att det är viktigt att medarbetaren accepterar sina mål för att de ska bli 
motiverande och att chefen för det måste visa hur denna kan stödja medarbetaren att nå sina 
mål Vi anser att det blir viktigt att medarbetare och chef diskuterar vem och vad som kan 
påverka medarbetarens måluppfyllnad för att målen ska accepteras och för att utvärderingen av 
prestationerna ska blir rättvis. Det sista citatet ovan anser vi också tyda på att medarbetaren 
insett att denne både för sin egen och verksamhetens skull själv behöver ta ansvar för att målen 
ska bli bra kopplade till dennes arbete. Detta kan ses som en ett stort framsteg i processen då 
Pulakos (2004) menar att det är avgörande för processens framgång att medarbetare och chefer 
tar den på allvar. 
   
Det var endast 5 personer som inte höll med om att de kunde ge feedback till sin chef (bilaga I, 
figur 5). Pulakos (2004) menar att ett öppet klimat där feedback kan ges både upp och ner är 
viktigt för att förbättra arbetsprestationer. I en undersökning som Molleman och Timmerman 
(2003) gjorde kom de fram till att det var viktigt för respondenterna att inte bara få feedback 
utan också att ge feedback. Vi ser det därför som positivt att så få respondenter känner att de 
inte kan ge feedback till sin chef. Trots att det resultatet skulle tyda på att respondenterna anser 
att det finns ett öppet klimat på arbetsplatsen kan vi se att alla respondenter utom 3 håller med 
om att de vill ha mer feedback på sina arbetsprestationer (bilaga I, figur 6). Enligt Bae (2006) 
är det genom feedback som medarbetaren har möjlighet att förbättra sina prestationer. 
Molleman och Timmerman (2003) menar att feedback ger upphov till lärande och förbättring 
hos medarbetarna och blir därför en viktig komponent för att skapa motivation. 
Respondenterna svarar att de får kontinuerlig feedback (bilaga I, figur 7) från sin chef men 
ändå vill ha mer feedback (bilaga I, figur 6). Vi anser att detta kan tyda på att respondenterna 
vill ha feedback om något annat än de får idag. Vi vill koppla detta till Engquist (1994) som 
menar att kommunikation sker på olika abstraktionsnivåer och att effektiv kommunikationen 
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rör sig över flera nivåer. Då människor styrs av värderingar måste kommunikationen också röra 
sig på denna nivå (metanivå) och inte bara på en nivå om sakfrågor (elementnivå). Vi anser på 
så sätt att den feedback medarbetarna möjligtvis saknar kommunikation på metanivå och därför 
upplevs som otillräcklig.  
 
Nästan dubbelt så många respondenter höll med om att de blir informerade om hur deras 
prestationer påverkar avdelningen och organisationen än de som inte höll med (bilaga I, figur 
8). För att arbetsprestationer och resultat ska kunna förbättras menar Armstrong (2006) att chef 
och medarbetare måste koppla individens prestationer till resultat. Detta medför en lärmöjlighet 
då slutsatser kan dras om framtida beteende. Armstrong menar också att dialogen om hur 
individens prestationer påverkar verksamheten bör finnas under hela året. Vi vill därför koppla 
ovan nämnda påstående till påståendet om de vill ha mer feedback på sina arbetsprestationer. 
De flesta håller med om att de får återkoppling på sina arbetsprestationer men samtidigt vill fler 
ha mer feedback. Detta menar vi visar på att de flesta respondenterna anser att återkopplingen 
är bra men att de vill ha den oftare. Pulakos (2004) påpekar vikten av kontinuerlig feedback 
men menar samtidigt att detta oftast inte sker i organisationerna och som nämnt ovan vill 
respondenterna i vår undersökning ha mer feedback vilket tyder på att Pulakos åsikt kan 
stämma när det gäller våra respondenter.  
 
Sammanfattande tyder respondenternas svar på att de finns en viss oklarhet hos dem om 
begreppet PM. Vi tolkar det som om det är begreppet i sig som till stor del påverkar 
respondenternas ställningstaganden på vissa påståenden. Däremot verkar de som svarat ha en 
bra förståelse för de viktiga delarna som processen består av och upplever målen motiverande. 
Respondenterna upplever att det inom organisationen finns en öppen dialog eftersom de anser 
att de kan ge feedback till sin chef och själv får en kontinuerlig feedback i processen. Ändå 
upplever respondenterna att den feedback de får inte är tillräcklig. 
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5 RESULTAT AV INTERVJUER 
 
I resultatdelen som följer lyfter vi fram de mönster som framkommit ur intervjusvaren. 
Resultaten redovisas under rubrikerna: allmänt om performance management processen, mål, 
uppföljning och belöning då vi utifrån dessa anser oss kunna besvara frågeställningen hur 
chefer på Tetra Pak Dairy & Beverage Systems upplever performance management. Citat 
redovisas kursivt.  
 
5.1  Allmänt om performance management processen 
 
I intervjuerna framkom en viss otydlighet kring syftet med PM processen då ingen av cheferna 
gav samma förklaring på vad de ansåg syftet vara. Ett av syftena som uttalades kom från chef C 
som menade att syftet i det långa loppet är att företaget ska klara sina antaganden genom att nå 
de delmål som sätts upp. Chef D menade att syftet med processen är att: -uppnå en större 
självständighet hos folk. Med det menade han att medarbetarna genom processen och sina mål 
skulle kunna arbeta mer självständigt och fatta fler riktiga beslut utan hans medverkan. Chef A 
förklarar i linje med det att syftet är att det ska bli en ökad tydlighet och en större förståelse för 
var organisationen gör. Detta menade även chef E då han påpekade att medvetenheten hos 
medarbetarna ska bli bättre med hjälp av processen. Han menade även att ett syfte var att öka 
kompetensen hos medarbetarna genom att de genom kontinuerliga mätningar lättare kan hitta 
dem som inte presterar lika bra: - Man ska hitta dom där som ligger utanför som är på väg i 
fallgroparna. 
 
Chef F gav dock en tydlig bild av bristen på syfte: - det enda syftet vi vet är att det ska göras. 
Då ingen tydligt hade kommunicerat vad PM ska vara bra för ledde det enligt chef F till att 
många anställda inte ens visste vad begreppet betydde. Chef F påpekade just att det viktigaste 
är att alla vet varför de gör vad de gör och att det inte bara görs för att det ska göras utan för att 
det ska ge något resultat. Han menade att det behövs en förklaring för medarbetarna om vad 
processen går ut på. Han berättade om presentationen av PM som gjorts för hela bolaget men 
att han tror att det är för komplexa ord för att alla ska förstå och koppla det till sin 
arbetssituation. 
 
Chef F var tydlig med att processen behövde få ett bättre uttalat syfte för att processen skulle 
fungera. Han menade att det behövdes en förklaring på vad processen går ut på och att den 
förklaringen skulle vara lätt förståelig. Han uttryckte - När jag gör någonting så vill jag gärna 
ha någonting som motiverar mig att göra det. Motiven bakom processen och ett ytterligare 
klargörande av processens syfte var något både chef C och D saknade, chef D: - Nu kanske man 
rycker lite på axlarna åt vissa av målen men det spelar ändå ingen roll i slutändan så de kan få 
hålla på med sitt PM.  Chef D menade att mottagandet av processen därför har varit tveksam: - 
lite olika, lite fundersamt tror jag, typ det här kan bli jobbigt och en del, kan man slippa det 
här? Chef B upplevde det som om medarbetarna accepterat processen men att det krävs att 
medarbetarna även i fortsättningen ser att processen fungerar för att inte motstånd ska uppstå. 
Han tror att medarbetarna uppskattar att de kan följa upp arbetet mot målen oftare.  
 
Chef B gjorde en jämförelse mellan hur det hade varit innan och hur det var nu och menade att 
det var svårare att få till personliga samtal eftersom det nu är fler men kortare samtal. Då chef 
B är chef för medarbetare som arbetar med mindre utvecklande arbetsuppgifter menade han att 
det var mer intressant för dem att prata om personliga ämnen. – Det är inte så stor utveckling 
inom deras jobb, utan det är mer personliga grejer. Det kanske man tappar lite här (Inom PM 
processen). Han tror att det finns en risk att de missar de längre och personliga samtalen då 
samtalen blir mer splittrade under året. Samma sak menade chef E - nu är det mer, såhär ser 
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det ut, det är inte det här personliga längre på samma sätt som det var förr. Chef E menade att 
den här strukturen behövs men att det samtidigt alltid måste finns tid för att ha en dialog vid 
sidan om samtalen.  
 
Chef C och chef A tog upp hur deras roll som ledare påverkade processen. Chef C menade att 
det berodde till stor del på hur mycket man som chef har tänkt igenom processen och att man 
som chef ser möjligheterna i det - För det är klart har man inte det här som ett styrmedel i 
verksamheten så har man ingen nytta av det då är det bara ett extra jobb. Chef A menade 
liknande att det är en attityd man som chef måste välja: - Tror vi på detta så gäller det att se till 
att det fungerar. Han menade också att han som chef måste visa att processen fungerar för att 
medarbetarna ska få en positiv inställning till processen. 4 chefer påpekade att de prioriterar att 
jobba med PM men menade samtidigt att det är svårt att få tid till det precis som med allt annat. 
Chef D: - man lägger kanske inte så mycket krut på detta utan man har det någonstans i 
bakhuvudet, det är inte som typ en höjdhoppare då som är superfokuserad. 
 
3 av cheferna uttryckte stor tilltro till processen, alla 6 chefer reserverade sig dock med att det 
finns mycket kvar att förbättra, chef D: - Man ser en förbättring (…) men det är inte som att gå 
från katastrof till himmelriket. Han menade att då det är ingen som har svaret så får de prova 
sig fram och sen se hur det fungerar. De 6 cheferna uttryckte alla på så sätt att de såg detta året 
som ett läroår, chef C menade t.ex. att folk nu fått lite känsla för processen och att det därför 
kommer att fungera bättre framöver och chef E beskrev många saker som han tänkte göra 
annorlunda redan nästa år. 3 chefer uttryckte att det är viktigt att de låter processen utvecklas, 
chef E beskrev processen som ett hjul som rullar framåt och förbättras och chef A sa: -väljer vi 
att vara statiska kommer vi aldrig komma vidare. 
 
Cheferna hade som hjälp i processen fått ett verktyg i form av ett dataprogram där mål kunde 
skrivas in, verktyget upplevdes olika av cheferna. Någon såg det som egentligen rätt 
oanvändbart då det var tomt från början och inte gav någon hjälp medan exempelvis chef C 
tyckte verktyget var fantastiskt då det - framgår vad vi ska åstadkomma hur vi ska mäta det och 
vad som ska presteras för att man ska nå vissa poäng. Han menade att det hjälper till att 
klargöra vilka förväntningar som finns och att det är det som processen bygger på. Chef A 
menade dessutom att det inte bara var medarbetarnas förväntningar som tydliggjordes utan 
också därmed vad som förväntas av chefen. 
 
5.2 Mål 
 
Det framkom från intervjuerna att de flesta cheferna var positiva till att medarbetarna får en 
större helhetsbild av bolagets mål och allt som påverkar. Chef C: - övergripande tycker ju jag 
det att ju mer förståelse och insikt man har ju större möjligheter har man att agera på ett sätt 
som är bra. Cheferna strävade efter att koppla målen inom avdelningarna med högre mål dock 
uttryckte de allihop att det var svårt. Chef A: - det är svårt att ta ner målen så att de blir 
rimliga och ändå få kopplingen uppåt.  
 
Chef C menade att - man måste ha klart för sig de sakerna som påverka en i det dagliga jobbet 
men att man egentligen inte behöver ha insikt i bolagets övergripande strategier som han 
menade att det frågas om i enkätundersökningar på företaget. Chef E framförde att han inte 
trodde att medarbetarna hade en förståelse för kopplingen mellan deras mål och de 
övergripande målen.  
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Styrkan chef C uttryckte finnas med processen är att det genom nerbrutna mål – blir en 
koppling mellan vad vi som företag vill åstadkomma och vad individerna har framför sig. Chef 
E beskriver detsamma genom att uttrycka att det ska finnas en röd tråd genom hela 
organisationen. Chef A upplever att det finns en styrka i att de vet vilka saker som ska göras 
och när de ska göras.  
 
På chef B och chef E:s avdelningar sättes målen för hela avdelningen, endast något mål skulle 
komma att mätas individuellt. Både chef E och chef B berättade att de hade satt målen utifrån 
målen som var satta på dem och att medarbetarna därför inte var delaktiga i målsättandet. Chef 
B motiverade det tillvägagångssättet med: - Jag måste ju först se vad som krävdes av mig. Det 
fanns dock en diskussion om målen med gruppen och sen individuellt. Chef B berättade hur 
han kommunicerade ner målen så att medarbetaren skulle förstå och acceptera dem. Han hade 
individuella möten med medarbetarna då de tillsammans gick igenom varför varje mål var 
viktigt och hur de kunde påverka dem. Detta gjorde han då han upplevde det som viktigt att de 
var överens om vilka förväntningar som fanns på medarbetaren.  
 
Även de andra cheferna, som ansvarade för avdelningar med individuella mål, tog idag själva 
fram målen för medarbetarna och var positiva till att låta medarbetarna medverka vid att sätta 
mål. Även om medarbetarna accepterade målen så upplevde ingen av cheferna några 
synpunkter på målen från medarbetarna. Chef D: - det har slutat med att jag har satt de flesta 
målen och fått rätt så lite input från medarbetarna. Både chef B och chef D trodde bristen på 
engagemang berodde på att processen var ny inom bolaget och att tid och resultat skulle 
behövas för att få medarbetarna att se nyttan med processen och bli delaktiga. Chef D: - dels är 
det nytt för dem också dels tror jag de tycker att det är mitt jobb. 
 
Från cheferna framkom en viss oro över att målen gör medarbetarna för koncentrerade på sina 
egna mål. Chef D uttryckte att han tror att det finns en risk att medarbetarna blir för snäva i sin 
syn och inte ser annat viktigt i verksamheten. Både chef A och chef B berättade att de upplevde 
att det ibland har visat sig ett visst missnöje med att medarbetare påverkar varandras mål, han 
menade då att han försöker förklara att det är av allas intresse att allt går bra, inte bara de 
individuella bitarna. Chef A: - vi försöker få medarbetarna att se ett vidare perspektiv på 
helheten genom att visa att man ska ta ett större ansvar, inte bara se på sin egen del. 
 
Cheferna som hade individuella mål på sina medarbetare framkom det att de upplevde 
svårigheter med att sätta målen. Cheferna berättade att de flesta mål till slut kom att bli på 
gruppnivå eller samma för alla. Chef D berättade t.ex. att alla medarbetarna på hans avdelning 
hade samma mål men att de prioriterades olika utifrån personens arbetsuppgifter. Det framkom 
av intervjun med chef A att några av cheferna tidigt i processen träffades och diskuterade de 
mål som hade satts och vad som var bra mål. Chef A menade att det: - på så sätt blir det en 
inlärningsprocess där man utnyttjar varandra. Han menade att det behövs en vana i att sätta 
mål och att processen utvecklas i och med att lärande sker och cheferna blir bättre på att sätta 
bra mål. Genom att utveckla bra mål menade han att de kan upptäcka andra processer som är 
bristfälliga och behövs ändras för att nå målen 
 
Chef D uppfattade från medarbetarna att de tyckte gruppmålen var problematiska då de fann 
det svårare att påverka dem. Just det, att kunna påverka sina individuella mål var något som 
cheferna upplevde som viktigt för att de ska vara motiverande. De påpekade att medarbetaren 
måste känna att de kan göra något med målet och att målsättningen därför är kritisk. Chef C 
berättade hur han gick tillväga för att få gruppmålen individuella, utifrån varje medarbetare 
ställde han frågan: – vad är det som jag som individ direkt kan påverka? 
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Tydligheten i målen upplevdes också av cheferna som central. Chef D menade att 
medarbetarna med tydliga mål vet vad som är viktigt, vad som ska göras och vad det leder till. 
För att målen ska bli uppfyllda menade chef F att: - Det måste ju vara någonting som är enkelt 
att jobba emot. Det framkom av cheferna att de var medvetna om vikten av tydliga och 
påverkningsbara mål för att de ska visa vägen och vara motiverande för medarbetarna. Chef A 
sammanfattar dilemmat med att sätta mål: - Svårigheten är som sagt att veta vad som är bra 
mål och vad som är realistiska mål och samtidigt helst individuella. 
 
Chef F framförde att det var en utmaning att hitta mål som kan engagera medarbetarna. Han 
påpekade att han ännu inte hade hittat riktigt de rätta målen som motiverar. De mål han har satt 
nu har han märkt är för höga eftersom det inte bara är hans medarbetare som påverkar dem. 
Han menade att när medarbetarna får veta att målet är för högt går ”proppen ur” och 
medarbetarna tappar motivationen. 
 
Cheferna med avdelningar som hade individuella mål var i de flesta fall positiva till detta och 
tyckte det var en svaghet i processen att det var svårt att få målen individuella. Chef C menade 
bl.a. att processen inte fått den effekt den kunde ha fått om målen hade varit individuella fullt 
ut. Chef D lyfte dock fram en negativ sida med att ha individuella mål: - Om de jobbar 
tillsammans har jag liksom ingen möjlighet att mäta om det är den ena eller andra som är 
bättre och jag vill inte heller orsaka att de konkurrerar med varandra. Chef D menade att det 
ibland är bättre med mål satta på gruppnivå då han inte vill förhindra att medarbetarna lägger 
tid på och hjälper varandra, - det blir risk att man förhindrar det om man sätter individuella 
mål. 
 
Chef B och chef E som hade avdelningsmål upplevde att de missar mycket av medarbetarnas 
motivation i detta då de som presterar sämre och bättre inte uppmärksammas. Chef E upplevde 
att individuella mål skulle göra medarbetarna mer engagerade då det då inte skulle gå att 
”glida” på gruppen längre. 
 
5.3 Uppföljning 
 
Cheferna hade i olika stor utsträckning satt individuella mål på sina medarbetare. Arbetet med 
att följa upp processen och måluppfyllnaden individuellt var något som alla de 6 cheferna tog 
upp som besvärligt då systemet gjorde det svårt att få ut individuella mätvärden. Chef C 
berättade att han: - satte ihop individuella mål som inte blev sådär speciellt individuella när vi 
började. Orsaken till det menade han var att han inte kunde se hur han skulle kunna få fram 
mätvärden som var individuellt baserade. Detta problem framkom från alla intervjuer med 
chefer med medarbetare som hade individuella mål. För att kunna sätta individuella mål 
menade 5 chefer att det behövs ett system som kan stödja en individuell mätning. Chef C: - Det 
jag har lärt mig är att för att jag ska få någon utväxling utav det här så måste det vara per 
individ och då också uppföljning per år och per individ. Så som systemet är idag där mätetal 
endast finns på gruppnivå menade chef B att det skulle bli en heltidssysselsättning att sätta och 
mäta målen individuellt. Chef C anser att det är en brist i systemet som påverkar att han inte 
kan sätta individuella mål: - För att kunna komma på det på individuell basis så måste man ha 
hjälp av system som vi har för att få fram mätvärdet helt enkelt och har vi inte det så är det 
någon som får ett hårt jobb att gräva fram det. 
 
Enligt vissa av cheferna fanns det ibland behov av en viss subjektivitet i bedömningen av hur 
väl mål blivit uppfyllda. Chef A menade att det kan vara tillåtet att ha en viss subjektivitet i 
utvärderingen av arbetsprestationer så länge det sker i en dialog med medarbetaren. Chef C 
påpekade dock: - Jag tror man kan ha små delar i det som är subjektiva, men inte i övrigt. Han 
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menade att uppföljningar har varit grundade på subjektiva bedömningar tidigare och att han 
inte trodde det leder till någonting bra i framtiden. En viss bedömning måste chefen dock ha 
uttryckte chef C, inom hans avdelning har t.ex. inte alla grupper - haft möjlighet att prioritera 
de sakerna som behövs göras för att uppfylla just de målen. Sådana omständigheter i 
verksamheten som påverkar målen måste chefen ta hänsyn till i utvärderingen av målen. 
 
Chef A tog upp att det gäller att ha en diskussion kring dessa frågor i vardagen och på 
avstämningsmöten så att det inte behöver bli några överraskningar vid den årlig utvärdering: - 
Oftast är det något annat som har påverkat att målet inte har uppfyllt och då har vi redan fört 
en diskussion om det. Chef F menade också på att det måste finnas en dialog mellan chef och 
medarbetare - Jag tycker att ska man få ut något av det här så ska man prata med folk. Är det 
inte så att du pratar med folk så kan du undersöka dig till leda. Chef F lägger också mindre 
vikt vid möten så som avstämningsmöten och utvärderingsmöten och tror på att det viktigaste 
är samtalen varje dag för att kunna återkoppla till medarbetaren.   
 
Vid en diskussion på utvärderingsmötet om målen menade chef C att det ibland kunde finns 
vissa olikheter på grund av att chef och medarbetare ser olika saker. Han menade dock att - När 
man börjar diskussionen så är det inte alltid att ja så är de precis, men efter ett par minuters 
diskussion så var det inte konstigheter. 
 
Att återkoppla arbetsprestationers resultat till medarbetarna upplevdes av cheferna som svårt att 
göra på individnivå. Det fanns också vissa olikheter i hur väl detta gjordes. Chef F menade som 
nämnts ovan att den dagliga dialogen med medarbetarna var viktigast för att verksamheten på 
avdelningen ska flyta, förutom det kopplade han medarbetarnas prestationer till avdelningens 
resultat vid jämna mellanrum i möten med alla. Då fick han även möjlighet att diskutera mål 
som de märkt är orealistiska med medarbetaren hur de skulle kunna göra. Chef C menade att 
det är genom sådana exempelvis månatliga uppföljningar som PM processen märks i det 
dagliga arbetet. Vid senaste uppföljningen menade han: - var alla mycket väl medvetna om hur 
vår nivå låg… alla kom inte ihåg exakt men man visste att det här ligger vi väldigt bra på och 
det här har vi mycket kvar att göra på. Det är en tydlig skillnad mot tidigare när de inte 
arbetade med PM menade chef C. 
 
Chef C menade att återkopplingen på måluppfyllelsen som var och en får är på vad de 
tillsammans åstadkommit. Idag finns en diskussion om hur och genom vad varje person 
påverkar men chef C menade att för att utvärderingen ska bli riktigt effektiv krävs att den blir 
individuell. – Analysen hur väl du bidragit, det tror jag, när vi har den så kommer det att vara 
riktigt bra. Chef A tar också upp att han inte tycker det fungerar att ha en dialog med stora 
grupper. – Det blir krystat när det är stora grupper, för du hinner inte ha den dialogen med 
alla på varenda liten punkt men att man får någonstans också ta en dialog och det är bra 
tillfälle när man följer upp det här halvårsvis och se hur det har gått med målen. Det är liksom 
vikigt på nått sätt att det görs. Chef A menade att det är viktigt att lägga krut på att koppla 
tillbaka resultat så att medarbetarna verkligen förstår hur de bidrar, annars finns små chanser 
för dem att förbättra sina prestationer. Chef E upplevde att det i uppföljningsmötena i PM 
processen blir lätt att bara diktera och informera om resultat. Han påpekade vikten av att ta tid 
att diskutera det mer personliga som finns runt omkring och som påverkar resultatet, utan att ta 
hänsyn till situationen menade han att återkopplingen inte gör mycket nytta. Detta upplevde 
han var speciellt viktigt i hans situation då målen mättes generellt för hela avdelningen. I 
resultatet han får ser han inte att någon dragit mer strå till stacken än någon annan men då han 
menade att det är en självklarhet att det var så upplevde han att det borde tas upp för att kunna 
utveckla medarbetarna och verksamheten. 
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Chef D berättade att han i avstämningsmötet under året låtit medarbetaren själv bedöma hur väl 
det går för denne med målen och nöjer sig med det. Han menade att han på grund av 
medarbetarnas erfarenhet kan göra det, dessutom så visar sig det slutgiltiga resultat i 
utvärderingen av slutet av året. 
 
Samtidigt som cheferna tog upp att de ville hålla sig borta från subjektiva bedömningar så tog 
de upp risken att sätta mål bara för att de går att mäta. Chef F: - det finns alltid en risk med att 
man försöker hitta de målen som är mätbara men är de tillräckligt bra. Cheferna uttryckte att 
det där blir en balansgång och menade på vikten av att verkligen diskutera vad som är bra mål 
och utifrån det utveckla mätetal. Chef D utrycker det som - det hade varit jättebra om man 
hade kunnat hitta mål som gick att mäta med tumstock… risken är att om man hittar såna mål 
så är det fel mål då är det kanske inte det man vill till slut. 
 
5.4 Belöning 
 
Det framkom klart från alla 6 chefer att de trodde medarbetarnas delaktighet i processen skulle 
påverkas avsevärt om målen kopplas till någon direkt belöning. Chef A: - …ser man att det ger 
något i slutändan så tror jag att den motivationen har lättare att komma. Cheferna menade att 
det behövs en morot för att göra medarbetarna mer engagerade, det blir då enligt chef A: - ett 
helt annat driv.  
 
Chefer visade en viss skepsis till en process utan koppling till något resultat för individen. 
Speciellt i intervjun med chef C framkom en misstro till att avdelningens utveckling skulle 
räcka som motivation för medarbetarna att engagera sig mer i sina mål och i processen. – Så 
länge inte individerna har någon koppling till att vad händer om vi uppnår de här målen eller 
om vi inte uppnår dem, det är precis samma sak för alla individer här vilket som, och då driver 
det ju inget framåt. Chef C menade att som det är nu får medarbetarna en klapp på axeln när 
målen uppnås men att det behövs någon annat för att medarbetarna ska lägga manken till för att 
nå målen. Chef F påpekade i likhet med chef C att det fort blir ointressant att jobba mot målen 
om det inte finns någon koppling till något annat. Chef D tror att processen naturligt kommer 
utvecklas om en koppling görs till någon belöning då medarbetarna då kommer att ställa högre 
krav på att målen är bra.  
 
Chef F: - Vi var klara och tydliga när vi satte målen med att vi ska följa upp dessa mål men 
ändå finns inte den här direkta viljan att göra någonting av det och där tror jag att vi kommer 
att se en stor skillnad när de ser att det här kommer att påverka min lön… då måste vi ha gjort 
hemläxan. Han menade att då, när målen är kopplade till belöning, även kommer att ställas 
högre krav på cheferna. Chef A menade att om förbättrade prestationer kopplas till belöning 
och belöningen uteblir vid sämre prestationer så kommer medarbetaren antingen att ändra sitt 
beteende eller så ser man till att processen ändras och hur som helst så har det då skett en 
förbättring. 
 

 36



6 SLUTSATSER OCH DISKUSSION AV INTERVJUER  
 
I detta avsnitt kommer resultatet som redovisats ovan i resultatavsnittet att diskuteras utifrån 
vår litteraturstudie.   
 
6.1 Allmänt om performance management processen 
 
Från de intervjuade cheferna framkom en oenighet om syftet med processen på Tetra Pak. 
Chefernas förklaringar om syftet tydde dock alla på faktorer som leder till prestationers och 
organisationens förbättring. Cheferna upplevde alltså olika syften i processen vilket kan ses 
som positivt då det torde tyda på att cheferna ser att processen kan leda till flera fördelar men 
som Pulakos (2004) menar så finns det en risk med flera syften då processen på så sätt lätt kan 
bli ofokuserad. En av de intervjuade cheferna upplevde att han inte blivit informerad om syftet 
med processen och att han därför har haft svårt att motivera sina medarbetare till arbetssättet. 
För att PM ska bli effektivt ser vi det som viktigt att ha en övergripande syftesförklaring som 
hela organisationen känner till. Detta då det är att rikta all energi åt samma håll som är grunden 
i PM. Om cheferna är dem som ska kommunicera syftet med processen och organisationens 
strategi ser vi det som nödvändigt att alla chefer har samma förståelse av processen. Armstrong 
och Baron (2005) menar just att målet med PM är att förståelsen för vad organisationen strävar 
mot ska vara spridd i organisationen så att medarbetarna utvecklas mot det bästa för 
organisationen. Cheferna delade Armstrong och Barons mening att ett av syftena med PM är att 
medarbetarna ska få förståelse för vad organisationen gör. Det förståelsebaserade ledarskapet 
som Sandberg och Targama (1998) tar upp har som grund att människor agerar utifrån sin 
förståelse. För att få alla att agera rätt och på så sätt effektivisera arbetet krävs på så sätt att 
organisationen lägger energi på att vägleda människor till att skapa sig en egen uppfattning av 
arbetet och sin egen del i det. De intervjuade cheferna upplevde att medarbetarna inte än var 
speciellt engagerade i PM processen, det anser vi till stor del kan tyda på att de inte har någon 
förståelse för vad processen ska leda till. För att cheferna ska kunna leda medarbetarna till att 
nå mål effektivt som Maltén (2000) menar att en chef ska anser vi att det krävs att chefen kan 
förmedla organisationens strategi och mål så att den matchar medarbetarens förståelse. 
 
Litteraturen (bl.a. Glendinning, 2002) tar dock upp många fördelar PM kan leda till som de 
intervjuade cheferna inte verkade uppleva. Det och även otydligheten kring syftet med 
processen anser vi kan bero på att verktyget fortfarande är relativt nytt i organisationen vilket 
gör att cheferna fortfarande inte är helt insatta i verktyget och att de ännu inte har upptäckt alla 
fördelar. Vi ser det som att cheferna själva inte har den fulla förståelse för arbetssättet som 
krävs för att göra arbetssättet effektivt. 
 
Verktyget i form av ett dataprogram som cheferna fått tillgång till för att lägga in mål i 
upplevde cheferna olika. 2 av 6 chefer såg det som en bra hjälp då det gav en tydlighet i vad 
som förväntades av chef och medarbetare. En chef såg det dock som oanvändbart då det var 
upp till chefen själv att fylla i det med information från processen. Pulakos (2004) tar upp 
automatiserade PM system och stödjer de positivt inställda cheferna. Hon menar att ett verktyg 
likt de cheferna använder kan underlätta arbetet och kan ge en bra bild av processen. Hon 
menar dock att systemet i sig inte får läggas för stor vikt vid utan det måste också användas 
rätt. Vi anser att cheferna som ser verktyget som oanvändbart eventuellt kan lägga för stor vikt 
vid det och förväntar sig mer än vad som är rimligt. Vi skulle vilja koppla detta till den 
grundläggande inställning som varje chef har till PM och menar att ser man inte nyttan i hela 
processen kan det även vara svårt att på rätt sätt få användning av verktyg som tillhandahålls. 
Chefernas inställning till PM var något som också några av cheferna upplevde som något som 
påverkade processens framgång. De menade att det var en attityd de var tvungna att välja och 
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om de ville att processen skulle fungera så krävs det att de visar det och satsar på processen. 
Pulakos (2004) lägger vikt vid att organisationen visar att systemet gör skillnad. Hon hävdar att 
desto större engagemang det är från ledning och chefer desto större möjlighet finns det för 
processen att bli en framgång.  
  
6.2 Mål 
 
Ruiz (2006) menar att den ideala PM processen bl.a. består av tydliga kopplingar mellan 
organisationens och medarbetarens mål. Att ta ner organisationens mål till rimliga individuella 
mål upplevde cheferna att de hade problem med vilket kan innebära att processen inte blir så 
bra som den skulle kunna bli. Chefernas upplevelser av svårigheter med att sätta mål styrks av 
Pulakos (2004) som menar att det är ett tidskrävande och svårt arbete att skapa lägre mål 
utifrån organisationens strategi. De flesta chefer uppgav dock att de strävade efter att koppla de 
övergripande målen till medarbetarens egna mål vilket vi anser visar på att de förstår vikten av 
att ha en röd tråd från övergripande mål till individuella mål. För att översätta organisationens 
strategi till mål kan balanserat styrkort användas. Ingen av cheferna tog dock i intervjuerna upp 
verktyget som tillgång i arbetet vilket för oss var förvånande då vi ser att det skulle kunna vara 
till hjälp i arbetet att sätta mål då det ger riktlinjer för vilka mål som är aktuella i 
organisationen. 
 
Pulakos (2004) menar att det i tidigt skede av processen är viktigt att chef och medarbetare 
tillsammans tar fram och klargör vilka förväntningar som finns på medarbetaren och diskuterar 
hur dessa är kopplade till strategin. Cheferna berättade att de såg det som viktigt att klargöra 
förväntningar på medarbetaren och att detta kunde göras utifrån kopplingarna mellan 
övergripande mål och medarbetarens mål. Vi anser att det därför blir väldigt viktigt att 
kommunikationen fungerar. Armstrong (2006) menar att kommunikationen är en av de mest 
väsentliga delarna i PM för att få processen att fungera. Vi håller med Armstrong eftersom det 
är med är hjälp av kommunikationen som det är möjligt att sprida kopplingarna som processen 
bygger på. Enligt Simonsson (2006) är det genom kommunikationen chefen har möjlighet att 
skapa meningsfullhet i målen. Det krävs då att chefen översätter strategiska frågor till 
medarbetarens verklighet. Ur ett sociokulturellt perspektiv skulle kommunikationen i PM vara 
nödvändig för att den skulle bli effektiv då det är genom kommunikationen vi har möjlighet att 
utveckla våra kunskaper. Genom kommunikationen kan vi då låna varandras erfarenheter och 
på så sätt bygga upp en egen förståelse för hur organisationens mål är ihopkopplade. Enligt 
Säljö (2000) skulle det dock då vara viktigt att det i kommunikationen mellan chef och 
medarbetare finns ett samarbete där båda är aktiva. Detta för att det ska bli någon mening för 
medarbetaren som ska förstå hur dennes mål är kopplade till organisationen. 
 
Förväntningarna ska enligt Pulakos (2004) klargöras genom målen vilket blir en viktig del av 
PM. Chefer upplevde att medarbetarna inte var speciellt delaktiga när deras mål skulle sättas. 
De ansåg att det kunde bero på att de inte hade arbetat med PM så länge och att de behövde få 
tid och få se resultat för att bli engagerade. Vi anser att det kan bero på att medarbetarna inte 
har förståelse för PM processen och hur de är en del i den. Vi anser att ett klargjort syfte även 
här skulle påverka medarbetarnas motivation till att engagera sig i att sätta mål.   
 
Några av cheferna berättade att de upplevde det som oroande att de individuella målen gjorde 
medarbetarna snäva i sin syn. De menade att det finns en risk att medarbetarna glömmer 
helheten och bara fokuserar på sina egna mål. De påpekade också att en del medarbetare hade 
uttryckt sitt missnöje med att andra kunde påverka hur väl de uppfyllde sina mål. Cheferna 
menade att det var viktigt att göra klart för medarbetarna att det främst är helheten som ska 
sättas i fokus och att alla skulle ta ansvar. Vi anser att problemet som cheferna nämner gör det 
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ännu viktigare att göra den röda tråden mellan de övergripande målen och medarbetarens mål 
tydliga. Detta kan göra att medarbetarna lättare förstår helheten och ser vad de själv kan bidra 
med till helheten istället för att bara se till sin egen del. Vi håller med cheferna om att 
medarbetarna själva måste ta ansvar för att helheten ska nås. För att det ska ske menar vi att det 
är viktigt att medarbetaren vet hur de är en del i organisationen och genom det utvecklar en 
ansvarskänsla för organisationens framgång. 
 
De flesta av cheferna var positiva till att ha individuella mål men en av cheferna belyste en 
negativ sida av att ha individuella mål. Han påpekade att det var svårt att veta vem som hade 
gjort vad i ett projekt där flera har arbetat tillsammans och att det därför blir svårt att göra en 
individuell bedömning av varje medarbetare. Han menade också att de individuella målen 
kunde hindra medarbetare från att hjälpa varandra. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man på 
så sätt se att individuella mål kan bli ett hinder för att lärande sker. Detta då det sociokulturella 
perspektivet lägger fram samspelet mellan människor som avgörande för individers möjlighet 
att ta till sig kunskap och skapa mening. En av cheferna menade dock att på grund av att det 
inte går att sätta individuella mål blir processen inte så effektiv som den skulle kunna vara. På 
samma sätt upplevde de chefer som hade gruppmål på sina avdelningar att detta var något som 
förhindrade medarbetarnas motivation. De upplevde också att processen inte blev lika bra som 
den skulle kunna bli om varje medarbetare hade individuella mål. Cheferna upplevelser kan 
bero på att det är lättare att se att individuella mål är effektiva på kort sikt då de kan öka 
motivationen hos medarbetaren, vi anser dock att det vid individuella mål krävs en diskussion 
på arbetsplatsen mellan medarbetare som ger utrymme för reflektion och lärande så 
organisationen inte går miste om det lärande och de fördelar som kan uppkomma i samarbete 
mellan människor. Stödet från andra tar Vygotsky (Säljö, 2000) upp som något väldigt viktigt 
för individens möjlighet att utvecklas. Han menar att individen med hjälp av stöd från mer 
kompetenta individer kan öka sin potential, vilket vi menar också visa på vikten av att 
medarbetare med individuella mål får tillgång till stöd från chef och andra medarbetare.  
 
Ett annat problem som cheferna upplevde var att göra målen individuella, de menade att det 
ofta blev så att de flesta målen blev samma för alla. Cheferna uppgav att problemet mynnade ut 
i att medarbetarna inte riktigt kunde påverka sina mål då de inte var tillräckligt anpassade åt 
varje medarbetare. De påpekade att det var viktigt att medarbetaren kände att denne kunde 
arbeta med målen på ett bra sätt. De upplevde därför att målen som fanns nu inte var speciellt 
bra. I litteraturen som vi har bearbetat framkommer att bra mål ska vara svåra men ändå 
realistiska för att medarbetaren ska känna att målen går att nå annars blir de inte motiverande. 
Delarna i SMART-modellen som Armstrong och Baron (2005) tar upp anser vi att vi kan se i 
chefernas svar om hur de upplevde bra mål. De lade speciell tyngd på att målen skulle vara 
tydliga och tog upp detta i många olika sammanhang. Cheferna menade att medarbetarna måste 
veta vad de ska uppnå med målen och vad det kommer att leda till. De menade alltså att målen 
behöver vara påverkningsbara och tydliga för att vara motiverande för medarbetaren. 
 
6.3 Uppföljning 
 
Armstrong (2006) anser att kommunikation är en huvudsaklig angelägenhet för att få PM att 
fungera och menar därför att det gäller skapa ett öppet klimat på arbetsplatsen. De intervjuade 
cheferna upplevde ett sådant klimat och upplevde den dagliga dialogen som viktigast för att 
återkoppla hur arbetet går till sina medarbetare. Armstrong (2006) menar att denna sorts 
kontinuerliga dialog under året är nödvändig men lägger ändå tyngd på att ha avstämnings- och 
uppföljningsmöten eftersom det då finns tid att pausa från den vardagliga verksamheten och 
koncentrera sig på och reflektera över processen. Vi anser liksom Armstrong att avstämnings- 
och utvärderingsmöten är ett bra tillfälle för chef och medarbetare att verkligen få tid att 
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kommunicera. En av cheferna upplevde den sorts personliga kommunikation han tidigare haft 
tid med på medarbetarsamtal som väldigt viktig men trodde att det skulle bli svårt att få tid till 
längre samtal med medarbetarna då uppföljningssamtalen i PM var fler fast kortare. Han 
upplevde att det nu mest fanns tid bara till att informera medarbetarna om hur arbetet går. 
Glendinning (2002) tar upp att PM kan ses som ett kommunikationsverktyg då det har setts 
generera dialog mellan chef och medarbetare, vi ställer oss dock undrande till om processen ger 
utrymme för den sorts kommunikation som kan utveckla arbetet. Vi ser att chefer i större 
utsträckning borde se de fasta mötena som lika viktiga som den dagliga dialogen då det som 
nämnts ovan ger möjlighet till en ”djupare” sorts kommunikation som kan ge leda till lärande 
och utveckling än den som sker i det vardagliga arbetet.  
 
Cheferna menade att svårigheten med att sätta individuella mål hängde ihop med att de inte 
kunde hitta individuella mätetal. De påpekade att det behövdes ett system för att få tillgång till 
individuella mätetal. Detta kan styrkas av Pulakos (2004) som menar att det ofta är svårt att 
hitta de mätetal som faktiskt mäter rätt arbetsprestation. Cheferna upplever denna svårighet då 
de försöker hitta mål som går att mäta men det är inte alltid säkert att det är de rätta målen bara 
för att de går att mäta. Pulakos tar även upp risken med att bara ha en objektiv bedömning och 
menar att det lätt kan göra bedömning av prestationer orättvis. Detta är cheferna medvetna om 
därför menade de att det kan vara tillåtet att vara lite subjektiv så länge det förs en dialog med 
medarbetaren om det eller i de fall där chefen vet att andra omständigheter har stoppat 
medarbetaren från att nå målen. Ett överseende från cheferna anser vi går i linje med det 
helhetsperspektiv litteraturen tar upp som viktigt för PM. Som tagits upp ovan upplevde 
cheferna själva att det fanns en risk om medarbetarna blev för snäva i sin syn på målen, vi 
anser att det är lika viktigt att cheferna har den helhetsbilden i åtanke och inte bara värderar 
efter objektiva mätetal. 
 
De flesta av de intervjuade cheferna upplevde inga större problem med att göra en utvärdering 
tillsammans med medarbetaren utan menade att båda parter i princip redan innan mötet visste 
hur medarbetarna låg till i förhållande till målen och att de annars kom överens efter 
diskussion. Eventuellt olika synpunkter menade en chef bero på att de såg på arbetet från olika 
synvinklar. Enligt Armstrong (2006) är det viktigt att både chef och medarbetare är engagerade 
i värderingen för att motivation ska utvecklas. Cheferna upplevde att både dem och 
medarbetare visste hur medarbetaren låg till i arbetet mot målen, detta anser Armstrong som 
positivt då det tyder på att det har funnits en dialog under årets gång. En av cheferna berättade 
att han låtit sina medarbetare få utvärdera sig själv i hur de låg till i arbetet mot målen. Detta 
menar Bae (2006) är bra då medarbetaren kan ge chefen en inblick i arbetsprestationerna som 
chefen inte har. Vi anser att det borde vara fler chefer som låter sina medarbetare utvärdera sig 
själv då det är viktigt att medarbetarna får ta ansvar och får känna sig delaktiga och får 
möjlighet att påverka processen. Vi anser att det Bae nämner ovan är en bra anledning till att 
låta medarbetaren få chans att utvärdera sig själv då chefen kan få en större förståelse genom 
att se arbetet ur medarbetarens perspektiv. Ett annat argument för att låta medarbetaren få 
utvärdera sig själv vill vi koppla till Armstrong (2006) som påpekar att individer oftast 
undervärderar sig själva vilket ger chefen en möjlighet att ta en positiv inställning. Vi vill dock 
poängtera precis som Bae (2006) att värderingen av arbetsprestationerna borde utföras av chef 
och medarbetare tillsammans. Det är viktigt att tänka på som Armstrong (2006) påpekar att 
chef och medarbetare redan innan gör klart hur prestationerna ska utvärderas för att det inte ska 
uppstå några konflikter under utvärderingen.  
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6.4 Belöning 
 
Alla 6 chefer var överens om att det behövdes någon belöning för att medarbetarna ska bli 
motiverade att arbeta mot målen och bli delaktiga i processen. Några av cheferna menade att 
det skulle vara positivt med belöning då de trodde att medarbetarna då kommer att ställa högre 
krav på de mål som sätts. Lawler (2003) menar att om måluppfyllnaden kopplas till belöning 
kommer medarbetarna att anstränga sig mer för att göra ett bra arbete och de kommer också att 
ställa högre krav på målsättningen och utvärderingen eftersom resultatet kommer att påverka 
dem direkt. Han menar också att detta kommer att ställa högre krav på cheferna eftersom de 
måste sätta bättre mål och kunna utvärdera dem ordentligt och rättvist. Det sista nämnde även 
en av cheferna som något positivt. Vi ser att en inblandning av belöning i PM kommer att ställa 
högre krav på alla parter och i och med att alla tar processen på större allvar, blir motiverade 
och engagerade kan processen komma att utvecklas. Lawler (2003) tar även upp att belöning 
kan få en negativ konsekvens genom att den tar bort medarbetarnas fokus på utveckling av 
processen då medarbetarna bara skulle fokusera på belöningen. Ingen av cheferna tog upp 
någon negativ sida med att använda belöning i processen, vi anser att det kan bero på att de 
endast ser sätt som kan få medarbetarna mer engagerade och hur processen kan utvecklas. 
Istället upplevde cheferna att de inte trodde att en klapp på axel skulle räcka som motivation för 
medarbetarna. Vi anser att ekonomisk belöning kan vara till god hjälp för att motivera vissa 
medarbetare att ändra beteenden och på så sätt förbättra prestationer. Vi ställer oss dock 
frågande till om sådan belöningen verkligen motiverar alla att arbeta mot bättre resultat och på 
sätt om det är positivt för organisationen att satsa på ekonomisk belöning. Vi anser att det är 
viktigt att inte bara se ekonomisk belöning som sätt att motivera, som Armstrong och Baron 
(2005) nämner kan belöningen även handla om att t.ex. tydliggöra karriärvägarna vilket ger 
utrymme för att reflektera över det vardagliga arbetet och dra lärdomar från det. Sådan 
belöning ser vi kan gynna organisationen både på kort och lång sikt. Vid eventuell användning 
av belöning i PM processen ser vi dessutom att det som extra viktigt att ta hänsyn till 
omständigheter vid utvärdering av arbetsprestationer för att inte belöning ska bli orättvis. 
 
Sammanfattningsvis upplevde cheferna PM som positivt så länge processen får tid att 
utvecklas. Att processen var relativt ny var något vi kände präglade intervjuerna i hög grad då 
många av cheferna poängterade att de fortfarande lärde sig mycket om hur processen ska 
fungera. Cheferna upplevde att det som systemet ser ut idag var svårt att sätta individuella mål 
och att det i nuläget behövdes en åtgärd för att engagera och motivera medarbetarna till att 
arbeta med PM. Från intervjuerna upplevde vi just vikten av att medarbetaren får en helhetsbild 
av organisationens verksamhet för att inte bara fokusera på sin egen del. För att processen ska 
bli bra upplever vi precis som cheferna att systemet behövs utvecklas för att anpassas till de 
individuella målen. Vidare ser vi att det behövs en satsning på att alla ska förstå syftet och vad 
processen ska leda till.  
 
6.5 Diskussion kring studiens tillförlitlighet 
 
Vi hade stora svårigheter med att få tillbaka de utskickade enkäterna vilket bidrog till ett för 
stort bortfall för att vi skulle kunna svara på en av våra frågeställningar. Vi valde dock att visa 
resultatet ändå då anser det som intressant och ser att de kan motivera till ytterligare 
undersökningar kring medarbetarnas upplevelser av PM. Vi lade därför större vikt vid att 
diskutera intervjuerna och att koppla empirin med den bearbetade litteraturen. Genom att vi 
kunde styrka delar av resultatet till litteraturen anser vi att tillförlitligheten på vår undersökning 
ökar. Vi anser att vi på så sätt fått en bra bild av hur PM kan upplevas. Dock ser vi att resultatet 
är präglat av situationen på Tetra Pak och skulle därför finna det intressant att se hur 
arbetssättet upplevs på andra företag.  
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7  FRAMTIDA FORSKNING 
 
Vi presenterar här förslag på hur det skulle vara intressant att gå vidare och forska om PM. 
 

 Då arbete med PM är nytt på Tetra Pak anser vi att det skulle vara intressant att göra en 
liknande undersökning som gjorts i denna uppsats när organisationen arbetat in 
processen till en rutin. Detta finner vi skulle vara intressant då undersökningen i denna 
uppsats till stor del kom att präglas av att PM inte än var helt inarbetat i organisationen. 
Vi anser att en sådan undersökning skulle kunna ge en mer utvecklad bild av PM 
processen och dess karaktäristiska drag.  

 
 Det hade varit givande att göra intervjuer med medarbetare som har individuella mål för 

att få en djupare förståelse för hur processen upplevs och utifrån det kunna se 
möjligheter till utveckling av processen.  

 
 Vi ser också att en undersökning av PM skulle vara intressant att göra utifrån teorier om 

organisationsutveckling för att på så sätt få en uppfattning om hur PM kan utveckla 
organisationen.  
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9 BILAGOR 
 
Bilaga I  Resultat av enkätundersökning 
 
 
 
Tabell 1 Respondenternas ställningstagande till påståendena 2, 3, 4 och 7 i enkäten 
 
 Håller med Tar avstånd Vet inte 

/har 
ingen 
åsikt 

Antal 
svarande 
(42 %) 
N 

Jag känner till BU Dairy & 
Beverages strategier. 
 

 
28 

 
3 

 
1 

 
32 

Jag känner till mitt bolags balanced 
scorecard. 
 

 
22 

 
7 

 
3 

 
32 

Jag känner till min avdelnings mål. 
 

27 
 

4 1 32 

Jag förstår hur mina individual 
objectives är kopplade till 
avdelningens mål.  
 

 
26 

 
4 

 
2 

 
32 

 
 
 
 
Tabell 2 Respondenternas ställningstagande till påståendena 5, 6 och 8 i enkäten 
 
 Håller med Tar avstånd Vet inte 

/har 
ingen 
åsikt 

Antal 
svarande 
(42 %) 

Jag känner till syftet med 
performance management 
 

18 10 4 32 

Performance Management processen 
bidrar till att mina arbetsprestationer 
förbättras 
 

19 2 11 32 

Mina förväntningar på performance 
management uppfylls 

19 2 11 32 
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Håller med Tar avstånd Vet ej/Har ingen åsikt

Mina individual objectives motiverar mig
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    N:32 
Figur 4 Diagram över respondenternas 
ställningstagande till påståendet mina individual 
objectives motiverar mig.   

Håller med Tar avstånd Vet inte/Har ingen åsikt

Mina individual objectives utvecklar min arbetsprestation
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Figur 3 Diagram över respondenternas 
ställningstagande till påståendet mina individual 
objectives utvecklar min arbetsprestation.  

Håller med Tar avstånd Vet ej/Har ingen åsikt

Jag har möjlighet att ge feedback till min chef
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Håller med Tar avstånd Vet ej/Har ingen åsikt

Jag vill få mer feedback på mina arbetsprestationer från min 
chef
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Figur 6 Diagram över respondenternas 
ställningstagande till påståendet jag vill få mer 
feedback på mina arbetsprestationer från min 
chef.
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    N:30 
Figur 5 Diagram över respondenternas 
ställningstagande till påståendet jag har 
möjlighet att ge feedback till min chef. 
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9 Kommentarer lämnade vid övriga kommentarer.   
 
1. Känner att jag ej är helt med på vad Performance Management är  
 
2. Eftersom jag aldrig tidigare har hört talas om uttrycket ”Performance Management 
processen” är det svårt för mig att ge relevanta svar på vissa av frågorna. 
 
3. Är inte helt uppdaterad på alla detaljer i denna processen 
 
4. Det är väldigt stressande när man inte når sina mål delvis för att man inte kan påverka det 
själv. 
 
5. Vissa av mina objektives påverkas direkt av hur en av mina kolleger prioriterar och 
presterar. Jag har försökt att uppnå mina objektives men han sätter stop för mig. Jag tycker att 
jag som egen person ska kunna uppnå mina objektives till 100 % med egen kraft och prestation 
 
6. Kommer framöver att se till att mina objectives är mer kopplade till vad jag gör och jag kan 
påverka dem mer än idag.  
 

Håller med Tar avstånd Vet ej/Har ingen åsikt

Jag får kontinuerlig feedback på arbete mot mina individual 
objectives

Håller med Tar avstånd Vet ej/Har ingen åsikt

Jag blir informerad om hur min arbetsprestation påverkar 
avdelningens och organisationens resultat
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N:30 

Figur 8 Diagram över respondenternas 
ställningstagande till påståendet jag blir 
informerad om hur min arbetsprestation 
påverkar avdelningens och organisations 
resultat. 
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Figur 7 Diagram över respondenternas 
ställningstagande tillpåståendet jag får 
kontinuerlig feedback på arbete mot mina 
individual objectives. 
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Bilaga II  Missivbrev 
 

   2006-11-21 

 
 
Hej 
 
Enkäten som följer tar upp frågor angående Performance Management processen på Tetra Pak 
Dairy & Beverage Systems. Vi som delar ut enkäten läser på Högskolan Kristianstad. Vårt 
syfte med undersökningen, som består dels av en enkät och enskilda intervjuer är att få en 
överblick över hur anställda och chefer på Tetra Pak Dairy & Beverage upplever Performance 
Management processen. Ett urval av chefer och grupper deltar i undersökningen. Vi kommer 
senare att dela med oss av resultatet till Anna Nordberg på HR-avdelningen som har ett intresse 
i att få en inblick i detta.  
 
Vi ber dig ta en kort stund för att fylla i enkäten och skicka den tillbaka direkt till oss. Svaren 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast presenteras för Tetra Pak när 
resultaten är sammanställda. Enkäten är så klart frivillig men vi uppskattar ditt deltagande. 
 
Enkäten består av påståenden. Vi ber dig ta ställning och markera med fet stil det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. När du har fyllt i enkäten vill vi 
påminna om att spara dokumentet innan du skickar tillbaka det till oss. Vi skulle vilja att du 
skickade tillbaka enkäten senast den 28.e november. 
 
Genom din medverkan tror vi att undersökningen kan vara av intresse för både oss och er på 
Tetra Pak Dairy & Beverage. 
Vi vill på förhand tacka för att du vill medverka! 
 
 
Vänliga hälsningar 
Caroline Svensson & Sara Naremark 
    0731-539313          0731-545782 
 
Personal- och Arbetslivsprogrammet 
Högskolan Kristianstad 
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Bilaga III  Enkät 
Enkät om Performance Management 

  
1)Jag arbetar på avdelning: 
 
A = Håller helt och hålet med 
B = Håller delvis med 
C = Tar delvis avstånd 
D = Tar helt och hållet avstånd 
E = Vet inte/har ingen åsikt 
 
Jag känner till:     
2)BU Dairy and Beverages strategier   A      B      C      D           E 
3)Mitt bolags Balanced Scorecard   A      B      C      D           E 
4)Min avdelnings mål    A      B      C      D           E 
5)Syftet med Performance Management.   A      B      C      D           E 
 
 
6)Performance Management processen bidrar till 
att mina arbetsprestationer förbättras.   A      B      C      D           E 
 
7)Jag förstår hur mina individual objectives är  
kopplade till avdelningens mål.   A      B      C      D           E 
 
8)Mina förväntningar av performance  
management processen uppfylls.   A      B      C      D           E 
 
Mina individual objectives: 
9)Motiverar mig.    A      B      C      D           E 
 
10)Utvecklar min arbetsprestation.   A      B      C      D           E 
 
11)Är en tillgång för mig i mitt dagliga arbete.  A      B      C      D           E 
 
12)Är anpassade efter mig.    A      B      C      D           E 
 
13)Är realistiska.    A      B      C      D           E 
 
14)Anpassas till mina befogenheter.   A      B      C      D           E 
 
15)Anpassas till mina resurser   A      B      C      D           E 
 
 
16)Jag har varit delaktig i att sätta mina individual objectives. A      B      C      D           E 
 
17)Jag får stöd från min chef att nå mina individual objectives. A      B      C      D           E 
 
18)Jag får kontinuerlig feedback på arbetet mot mina  
individual objectives.     A      B      C      D           E 
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19)Jag vill få mer feedback på mina arbetsprestationer  
från min chef.    A      B      C      D           E 
 
20)Jag kan använda den feedback jag får för att utvecklas i mitt 
dagliga arbete.    A      B      C      D           E 
 
21)Jag har möjlighet att ge feedback till min chef.  A      B      C      D           E 
 
22)Jag är delaktig i att utvärdera min arbetsprestation.  A      B      C      D           E 
 
23)Jag skulle önska att mina arbetsprestationer utvärderades oftare. A      B      C      D           E 
 
24)Jag blir stressad över att inte nå mina individual objectives. A      B      C      D           E 
 
25)Jag blir informerad om hur min arbetsprestation påverkar  
avdelningens och organisationens resultat.  A      B      C      D           E 
 
 
Övriga kommentarer: 
- 
- 
- 
- 
 
 
Tack för att du tog dig tid! 
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Bilaga IV  Intervjuguide 
 
Processen 

Syftet  
Förmedlar, kommunikation 
Vinning 
Kommunikation, värderingar 
Processen i dagliga arbetet, hjälp? 
Driver utvecklingen framåt? 
Introduktion, kunskaper, stöd 
Inställning engagemang 
Styrkor svagheter med processen 

Hur man sätter mål 
Svårigheter med balanserat styrkort 
Anpassning av målen 
Medarbetare medverkar 
Mätbarhet 
Ansvar, befogenheter och resurser 
Klargöra förväntningar 
Motivation (belöning) 

Uppföljning/ Utvärdering 
Avstämningsmöte 
Eventuella problem 
Orealistiska mål 
Svårigheter och möjligheter 
Belöning -inställning till målen  
Tillräckligt ofta 
Utgångspunkter vid värdering 
Objektivitet, andra chefer 
Olika upplevelser av måluppfyllnaden 
Utrymme för självbedömning 
Misslyckande av målen 
Daglig dialog 

Feedback 
Lätt och svårt med feedback 
Kontinuerlig feedback 
Hur feedback under året och slutgiltig 
Tillräcklig feedback 
Innehåll 
Syfte motivera, informera 
Uppskattning 
Återkoppling 
Upward feedback.  
Hur används feedback 
Utvecklingsmöjlighet process 

Vad kan förbättras inom processen? 
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