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Method: To fulfill our main purpose we have chosen to look at the subject from a herme-

neutic point of view. We complemented this point of view with a qualitative ap-

proach that was chosen because we gathered our information by conducting four 

interviews. 

 

Result & Conclusions: After completing the empirical research and analyzing this material 

we have come to the conclusion that three out of the four companies believed 

that it was of great importance that objectives are measurable, although this 

didn’t necessarily mean that they followed the MBN-tradition in complete accu-

racy. We believe that company size and business area are two factors that heavi-

ly influence which of the two traditions an organization will prefer. 

 

Suggestions for future research: We give as a proposal for further research to look into dif-

ferent objective methods to see if there are any links to the traditions that we 

have discussed in this essay. 

 

Contribution of the thesis: With this work, we want to contribute with increased knowledge 

and understanding about different positions regarding to objectives and meas-

urement. We aim this contribution to companies. 
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Syfte: Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att tolka och förstå hur företag av olika 

storlek och karaktär arbetar med mål och om dem mäter sina mål. 

 

Metod: För att uppnå vårt huvudsyfte har vi valt att se på ämnet med ett hermeneutiskt 

synsätt. Vi kompletterar detta synsätt med att använda en kvalitativ ansats. Vi 

har valt denna ansats då vi kommer att samla in vår information genom fyra in-

tervjuer. 

 

Resultat & Slutdiskussion: Efter den empiriska undersökningen och vår analys har vi kom-

mit fram till att tre av fyra företag såg det som väldigt viktigt att målen skulle 

vara mätbara men för den sakens skull så följde de inte MBN-traditionen sla-

viskt. Vi anser att storleken på företaget samt vilken inriktning de har, har stor 

betydelse för vilken tradition de drar åt. 

 

Förslag till fortsatt forskning: Som vidare forskning ger vi som förslag att gå in på olika 

målmetoder och se om det finns kopplingar till de traditioner som vi tagit upp i 

denna uppsats. 

 

Uppsatsens bidrag: Med detta arbete vill vi bidra med ökad kunskap och förståelse om olika 

synsätt vad gäller mål och mätning. Detta bidrag riktar vi speciellt mot företag. 
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1. Introduktion i ämnet 
 

 

I detta inledande kapitel så för vi en problemdiskussion, beskriver vilket syfte uppsatsen har 

samt vilka frågeställningar vi kommit fram till. Vi anger även avgränsningen vi gjort samt en 

disposition över uppsatsen. 

 

 

1.1 Problemdiskussion 
 

Det har förekommit en intensiv debatt kring relevance lost, i vilken Kaplan och Johnsson har 

varit huvudpersoner. Denna debatt tar sin fokus kring verksamhetsstyrning. De menar att 

trenden har gått från att under tidigt 1900-tal styra ett företag utifrån fokus på medarbetare 

och kunder, vilket vi valt att kalla management by empowerment (MBE), till att under 1950 -

1970, styra utifrån resultat, vilket Kaplan och Johnsson valt att kalla management by numbers 

(MBN). Fokus har enligt Johansson & Skoog (2001, ss. 5-6) under de senaste decennierna 

dock vänt tillbaka till att kritisera den gamla traditionella redovisningen och igen börjat foku-

sera på det vi kommer kalla mjuka värden vilket exempelvis kan vara kundrelationer, kompe-

tens med mera. Det finns utifrån detta alltså två olika traditioner vad det gäller att styra ett 

företag, (se figur 1 nedan). Den första traditionen, MBN, handlar till stor del om att företaget 

lägger fokus på att mäta hårda värden utifrån budget och resultatrapporter där målen ska gå att 

mäta. Den andra traditionen, MBE, handlar om att företaget lägger fokus på mjuka värden, 

och därmed inte lägger lika stor vikt på om målen är mätbara. 

 
Figur 1: Sambandet mellan MBN och MBE (Reviderad version) 

 

 Centralisering                Decentralisering  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Holmström, 1995, s 95 

 

 

Enligt Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 577) existerar företag för att uppfylla mål. Organi-

sationer som har ett metodiskt målarbete uppfattas enligt tidskriften Chef (www.chef.se) som 

trovärdiga av sina olika intressenter och medarbetare. Författaren menar att de företag som 

har en strukturerad metod för att sätta mål har ett effektivare ledningsarbete, höjd motivation 

hos medarbetarna samt en bra förutsättning för ett bättre resultat. Målarbetet är även en viktig 

faktor när det gäller att identifiera vilka företagets framgångsfaktorer är. 

 

MBN 

- Hierarkisk styrning 

- Hårda mål 

MBE 

- Självstyrning 

- Mjuka mål 
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För att ge ett exempel på hur det kan se ut i organisationer med mål uppsatta på ledningsnivå, 

vilket är typiskt i MBN-traditionen så vill vi visa en undersökning som Nutek gjort. Denna 

genomfördes, enligt Forsberg (2007, s. 9), år 2005 inom projektet ”Framgång för Sverige”. 

Cirka 2000 intervjuer genomfördes i elva branscher inom näringslivet. I studien ingick 20 

frågor angående ledarrollen och en av frågorna rörde mål och visioner. Högsta ledningen fick 

frågan: ”Är det viktigt för organisationen att nå ut till de anställda med att högsta ledningen 

ger mål och vision?” 58 % instämde starkt, 16 % instämde och 18 % instämde delvis. Mellan-

cheferna fick frågan: ”Anser du att högsta ledningen ger mål och vision för att stödja dig i din 

chefsroll?” 43 % instämde starkt, 24 % instämde och 17 % instämde delvis. Medarbetarna 

fick frågan: ”Upplever du att organisationen i handling visar att det är viktigt att ledningen ger 

mål och vision?” 34 % instämde starkt, 22 % instämde och 26 % instämde delvis. Då alla mål 

högsta ledningen försöker nå ut med inte är relevanta för verksamheten kan detta ge en för-

klaring till att bara hälften av medarbetarna upplevde att ledningen gör som den säger när det 

gäller mål och vision. Att två av tre mellanchefer instämde i att mål och vision från högsta 

ledningen är ett stöd för dem kan enligt Forsberg tolkas som att de använder sin chefs mål och 

vision istället för att sätta egna mål, eller att målen från högsta ledningen brutits ned till del-

mål. 

 

Vad har då de som tillhör MBE-traditionen för argument? Andersson (2007) menar att: 

 

”Dagens ledarskap handlar om att kunna sätta mål, följa upp, belöna, skapa drivkraft i grup-

pen och annat som ingen specialistutbildning förbereder dig för. Du ska dessutom kunna göra 

detta med medarbetare som är utbildade för att verka i ett regelstyrt sammanhang.”  

(Andersson, 2007) 

 

Att mäta företagets prestationer kan enligt Ullsten (www.chef.se) vara ett effektivt sätt att öka 

lönsamheten och att förbättra produkterna. Det går att likna en bra mätning av arbetsprestation 

med det som görs inom idrotten. Målet är att egga medarbetarna och få dem att se fram emot 

nästa ”tävling” på samma sätt som idrottare ständigt sporras av att slå sitt personbästa. Idrot-

ten är enligt Glass (2002) även ett bra exempel på hur vi mäter saker även då det inte finns 

någon naturlig data. Uttrycket ” you can’t manage what you can’t measure” är en missvisande 

härledning som ofta dyker upp i böcker och artiklar inom detta ämne. Människor hanterar hela 

tiden saker som de inte kan mäta, exempelvis alla slags företeelser som är djupt intellektuella 

och kreativa. Trots att detta uttryck är missvisande så ska inte dess underliggande mening 

förkastas såsom att mäta resultatet i simhopp eller konståkning. Enligt Glass (2002) så ligger 

det i människans natur att använda siffror till vår hjälp för att förstå saker och ting och en bra 

ledare har en tendens att mäta kvalitativt istället för kvantitativt. 

 

Denna problemdiskussion får oss intresserad av att ta reda på mer om dessa traditioner och 

belysa vilka skillnader inom målsättning och mätning som finns mellan dem. Vi är intressera-

de av hur företag arbetar med mål, till exempel vilka slags mål de arbetar med och vad moti-

vet med målarbetet är? Vidare har vi diskuterat oss fram till om det verkligen går att mäta rätt. 

Diskussionen ledde oss snabbt fram till att detta inte går, men frågan blev då i stället om före-

tag mäter sina mål och vilka misstag som då kan göras? Kanske är ingen av dessa traditioner 

den ”perfekta” som passar alla slags företag av olika storlekar, men vi är intresserade av att se 

hur företag av olika karaktär och storlek dras mot den ena eller andra traditionen. 

 

Med stöd av det vi skrivit ovan har vi kommit fram till följande syfte och frågeställningar. 
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1.2 Syfte 
 

Vårt huvudsyfte med denna uppsats är att tolka och förstå hur företag av olika storlek och 

karaktär arbetar med mål och om de mäter sina mål. 

 

Vi har valt att sätta upp två delsyften för att nå vårt huvudsyfte: 

 

 Det första delsyftet är att beskriva mål och mätning genom MBN- och MBE-

traditionerna samt vilken kritik som är riktad mot dessa. Detta för att ge läsaren en för-

ståelse för att det finns olika syn på hur företag bör arbeta med mål och mätning. 

 

 Det andra delsyftet är att beskriva hur 2 tjänsteföretag och 2 produktionsföretag i prak-

tiken arbetar med mål och mätning 

 

 

1.3 Frågeställningar 
 

 Hur ser MBN-traditionen och MBE-traditionen på mål och mätning, hur motiverar 

detta ett företags medarbetare samt vilka felmätningar kan göras? 

 Spelar företagens storlek och inriktning någon roll när det gäller åt vilken tradition de 

rör sig mot? 

 Hur väl stämmer företagens arbete med mål och mätning överrens med teorin?  

 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Genom de frågeställningarna vi satt upp så har vi avgränsat oss genom att enbart gå in på 

MBN-traditionen och MBE-traditionen, då vi vill fördjupa oss utan att segla iväg för mycket. 

 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i kapitel enligt följande: 
 

Figur 2: Dispositionsmodell. 

 
Källa: Egen figur. 

 

Kapitel 2: 
Metod

Kapitel 3: 
Teori

Kapitel 4: 
Empiri

Kapitel 5: 
Analys

Kapitel 6: 
Slutdiskussion
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I figuren ovan (figur 2) beskriver vi vår disposition bildligt och vidare förklarar vi den mer 

ingående. Vi kommer efter detta inledande kapitel att i kapitel 2 beskriva den metod vi valt att 

använda oss av för att uppfylla vårt huvudsyfte samt de delsyften vi har. Vi beskriver hur vi 

arbetat med de olika delarna teori, empiri och analys i metodhänseende. Vi redovisar för hur 

vi samlat in vår information, hur de intervjuer vi gjort gått till samt hur vi valt ut våra respon-

denter. Slutligen diskuterar vi uppsatsens trovärdighet och detta gör vi för att visa att vi med-

vetet har gjort vissa val för att göra uppsatsen så trovärdig som möjligt. För att vi ska uppfylla 

vårt första delsyfte, att beskriva traditionerna och kritik mot dessa, så redovisar vi i teorikapit-

let, kapitel 3, de olika traditionerna var för sig. Detta gör vi för att senare i analysavsnittet 

jämföra traditionerna samt att koppla ihop dem med de intervjuer vi gjort. I teoriavsnittet be-

rör vi alla de delar vi anser har en viktig del i vårt huvudsyfte, delsyften och frågeställningar. 

Det teoretiska avsnittet lägger också grunden för det empiriska avsnittet, då vi i vår intervju-

guide (se bilaga 1) utgått från teorin. Det empiriska avsnittet i kapitel 4 hjälper oss att uppfyl-

la delsyfte nummer två, att se hur företag i praktiken arbetar med mål och mätning. Allt som 

vi nu gjort knyts ihop i analysavsnittet i kapitel 5. Det är i analysen och slutdiskussionen som 

vårt huvudsyfte uppnås. Avslutningsvis så har vi i kapitel 6 ett avsnitt som heter slutdiskus-

sion. Här kommer vi att diskutera vad vi kommit fram till i analysen för att ytterligare förstär-

ka vårt huvudsyfte. Vi lyfter i detta avsnitt fram hur vi anser traditionerna fungerar i olika 

slags företag, till exempel hur en tradition kan vara att föredra i ett visst företag. I detta kapitel 

ger vi också förslag på fortsatt arbete. 
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2. Metod 
 

 

I detta kapitel börjar vi med att redogöra för våra grundläggande utgångspunkter, här går vi 

igenom det hermeneutiska synsättet samt den kvalitativa ansatsen. I vår andra del i detta ka-

pitel går vi igenom de tre delarna teori, empiri samt analys och det tillvägagångssätt som vi 

använt oss av i dessa avsnitt. Vi redovisar hur undersökningen genomförts, vilka metoder och 

material som använts samt vilken information som anskaffats. I den tredje delen diskuterar vi 

uppsatsens trovärdighet och hur vi arbetat för att förstärka den. Därmed hoppas vi att med 

detta metodavsnitt kunna ge läsaren en bättre förståelse för hur vi har tänkt under arbetets 

gång. 

 

 

2.1 Grundläggande utgångspunkter 
 

I detta avsnitt går vi igenom vilka grundläggande synsätt vi valt att arbeta efter i denna upp-

sats. Vi väljer att klargöra detta innan vi går in på hur vi valt att lägga upp arbetet då det gäller 

teori-, empiri- samt analysdelarna. Vi börjar med att förklara det hermeneutiska synsättet och 

varför vi anser att det är detta synsätt vi arbetar efter. Sedan går vi in på vad kvalitativ ansats 

innebär och varför vi anser att denna ansats passar vår uppsats. 

 

 

2.1.1 Hermeneutik 
 

Vi anser inte att det finns någon absolut sanning inom detta forskningsområde men vi kom-

mer göra allt för att försöka tolka och förstå både vad teorin säger och vad våra respondenter 

säger. Vi har förstått att detta sätt att se (forska på) kallas för det hermeneutiska synsättet. 

Enligt Wikipedia (www.wikipedia.org) används tolkningen som huvudsaklig forskningsmetod 

om den hermeneutiska utgångspunkten används. Forskaren försöker i grova drag svara på 

frågan: 

 

”Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?” 

(www.wikipedia.org) 

 

Enligt den hermeneutiska teorin söker forskaren inte efter sanning då den anser att det inte 

finns någon sådan. Därför hoppas vi att med denna uppsats kunna ge en fördjupad förståelse 

över ämnet. En känd illustration enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s. 222) av tolk-

ningsmetoden är den hermeneutiska spiralen, se figur 3 nedan. Användningen av detta synsätt 

innebär att forskaren utgår från en bestämd ”förförståelse” av det som ska undersökas. Med 

hjälp av denna förförståelse så formulerar forskaren enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 

(2001, ss. 222-223) intressanta problem, frågor, idéer med mera och med detta underlag inleds 

en dialog, med det menas att forskaren ställer frågor och tar intryck av de ”svar” han får. Be-

roende på hur forskaren tolkar denna dialog så får han ökad förståelse som leder till nya frå-

gor, ny dialog etcetera. 
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Figur 3: Den hermeneutiska spiralen 

 

 
 
 

Källa: Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, s. 222 

 

 

Enligt Fidan & Karlsson (2007, s. 10) anses personliga upplevelser inte vara något negativt 

utan är snarare en förutsättning för att kunna göra tolkningar i ämnet och därmed uppnå en 

djupare förståelse. Vi har därför valt att göra fyra intervjuer för att bättre kunna förstå verk-

ligheten. Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning och enligt Patel & Davidson (2003, s. 

29) så står hermeneutiken för kvalitativa, förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll 

som är öppen, personlig och engagerad. 

 

Vårt syfte med detta arbete är av den undersökande arten, detta innebär att vi inte kommer att 

sätta upp teorier för att sedan fastställa dessa, utan vi kommer att ta hjälp av andra personers 

handlingar och åsikter för att kunna förstå teorin och sedan komma med en egen slutdiskus-

sion. 

 

 

2.1.2 Kvalitativ ansats 
 

Det finns två olika metoder att göra undersökningar på, kvantitativ och kvalitativ ansats. En-

ligt Jacobsen (2002, s. 38) så beror skillnaden bara på vilken form av information vi samlar 

in: siffror (kvantitativ) eller ord (kvalitativ). Även Bryman & Bell (2005, s. 297) menar att 

kvalitativ forskning är mer inriktad på ord än på siffror. I denna uppsats har vi valt att använda 

oss av kvalitativ metod eftersom att vi kommer att genomföra vår undersökning genom inter-

vjuer. Vi har valt att använda oss av öppna intervjufrågor där respondenterna ges möjlighet att 

med egna ord formulera sina svar. Vi anser att den kvalitativa ansatsen passar vårt arbete bäst 

då vi känner att en intervju ger det bästa resultatet på vår emiriska undersökning. 
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2.2 Tillvägagångssätt 
 

Vi har valt att dela upp detta avsnitt i tre delar för att på bästa sätt förklara det tillvägagångs-

sätt vi använt oss av. Den första delen handlar om den teoretiska genomgången som görs i 

kapitel 3, sedan går vi igenom hur vår emiriska undersökning gått till och sist så förklarar vi 

hur vi analyserat i kapitel 5. 

 

Enligt Arbnor & Bjerke (1994, s. 241) finns det två olika sätt att samla in data på. Dels att 

utnyttja redan insamlat material (sekundärinformation) och dels att samla in ny data (primär-

information). Det är ofta idealiskt att använda olika typer av data, för olika data kan ge var-

andra stöd och styrka i resultaten som framkommer. Detta har vi tänkt på och vi har använt 

oss av både primär- och sekundärdata genom att först göra en teoretisk genomgång och sedan 

göra den empiriska undersökningen. Nedan beskriver vi vad de båda innebär och hur vi an-

vänt oss av dem. 

 

 

2.2.1 Teori 
 

Vårt arbete började med att vi läste tidskriften Chef. I denna hittade vi en intressant artikel om 

mätningar och mätfel. Artikeln ledde oss till en bok vid namn ”Mät företagets prestation” av 

Andersen & Fagerhaug, så vårt arbete fortsatte med att vi sökte upp denna bok via Gävle 

Högskolas bibliotek och fördjupade oss därefter i ämnet. Vidare sökte vi information på Inter-

net, främst via sökmotorerna Google och Eniro men också via Higgins. Sökorden vi använde 

oss av var mål/objektive, mäta/measure, strategi/strategy, motivation/motivation, före-

tag/company, prestation/performance, empowerment/empowerment och målmeto-

der/objektive methods. Orden kombinerades i olika konstellationer och med olika ändelser. 

Genom Internet hittade vi mer intressant litteratur som vi lånade på Högskolan i Gävles bibli-

otek. Genom vår handledare fick vi även uppslag på ett antal vetenskapliga artiklar. 

 

Vår insamling av sekundärdata gav oss grunden att stå på för vidare forskning, alltså den em-

piriska delen i uppsatsen. Utan att ha läst så mycket teori och tagit bort och lagt till så hade 

det blivit en väldigt bred uppsats. Det fanns ofantligt mycket information men allt var inte av 

värde för just vår uppsats, det gällde bara att avväga vad vi skulle rikta in oss på. I slutänden 

efter mycket diskussioner fram och tillbaka valde vi att inrikta oss på traditionerna manage-

ment by numbers samt management by empowerment. Detta för att vi i vår sökning om mål 

och mätning ofta stött på ordet empowerment och redan tidigare hade vi stött på management 

by numbers, så det föll sig naturligt att till slut jämföra dessa två traditioner. 

 

För att kunna uppfylla vårt huvudsyfte, samt vårt första delsyfte, anser vi att det är viktigt för 

både vår och läsarens skull att beskriva de olika traditionerna. Detta har vi valt att göra utifrån 

så kallad sekundärdata vilket innebär att forskaren baserar sig på upplysningar som är insam-

lad av andra. Enligt Jacobsen (2002, s. 153) är det alltså inte forskaren som samlar in informa-

tionen direkt från källan vilket kan innebära att informationen har samlats in för ett annat än-

damål. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s. 120) kan sekundärdata hämtas från ex-

tern information som finns i till exempel officiella och kommersiella databanker eller av in-

tern information som finns inom organisationen samt andra källor som statistik, litteratur och 

tidskrifter. Det gäller att vara kritisk vid urvalet av sekundärkällor. Enligt Jacobsen (2002, s. 

153) måste vi ställa oss frågorna var uppgifterna kommer ifrån, vem har samlat in dem och så 

vidare. Det gäller att lägga vikt i hur trovärdiga källorna är och försöka se om de innehåller 
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några fel. Utifrån våra sekundärdata har vi byggt upp vår intervjuguide (se bilaga 1), detta för 

att säkerställa att det vikigaste i teorin återspeglas i vår empiri. 

 

I vårt teoriavsnitt har vi valt att arbeta efter en viss struktur. Vi har satt upp fem rubriker som 

följer med i de båda traditionerna. Detta gör vi för att läsaren ska få en tydlig bild över de 

båda traditionerna och tydligt kunna se skillnaderna och likheterna mellan dessa. Denna struk-

tur följer sedan med i det empiriska avsnittet fast i reviderad skala. I analysavsnittet återkom-

mer rubrikerna, även här i reviderad skala då vi anser att kritiken endast var till för att ge en 

mer rättvis bild av traditionerna och därmed inte behöver analyseras. 

 

 

2.2.2 Empiri  
 

Vi anser att empiriavsnittet har en viktig roll i vår uppsats då vårt huvudsyfte är att tolka och 

förstå hur företag av olika storlek och karaktär arbetar med målsättning och mätning. För att 

beskriva hur företag i praktiken arbetar med mål och mätning, vilket är vårt andra delsyfte, så 

har vi valt att samla in primärdata. Enligt Jacobsen (2002, s. 152) så innebär primärdata att 

forskaren samlar in upplysningarna för första gången direkt från personer eller grupper av 

personer. Han går alltså direkt till den primära informationskällan. Primärdata får vi genom 

till exempel att använda metoder som intervju, observation eller frågeformulär. Vi diskuterade 

fördelarna och nackdelarna mellan att använda oss av intervjuer eller att skicka ut enkäter och 

det vi kom fram till var att vi skulle få ett djupare underlag om vi använde oss av intervjuer. 

 

Eftersom att detta är en kvalitativ uppsats har vi också valt att göra kvalitativa intervjuer. En-

ligt Trost (2005, s. 7) så utmärker sig en kvalitativ intervju av att det ställs enkla och raka frå-

gor och att det på dessa frågor fås komplexa svar. Vi har baserat vårt val av att använda oss av 

intervjuer på att enkäter inte kommer in på djupet och att det inte blir den diskussion som vi är 

ute efter. Även Trost (2005, s. 8) anser att enkäter har svårt att komma åt hela sanningen efter-

som att formuläret inte alltid passar in med den sociala verkligheten, frågor och svarsalterna-

tiv kanske inte alltid passar. En viktig anledning till vårt val att använda intervju är just att 

med en intervju så finns möjligheten att följa upp respondentens svar på en gång vilket öppnar 

för möjligheten till diskussion. Detta är inte möjligt vid användning av enkäter. 

 

Efter valet av intervjumetod var det respondenter som skulle väljas ut och det viktiga i vårt 

val var att vi ville ha lokala företag för att till största möjliga mån kunna få personliga möten. 

Vi gjorde även ett medvetet val i att ta två produktionsföretag och två tjänsteföretag samt fö-

retag av olika storlekar. Enligt Jacobsen (2002, s. 202) bör urvalet styras av vilken slags in-

formation vi vill få och eftersom det ingår i vårt första delsyfte att beskriva MBN- och MBE-

traditionen valde vi två produktionsföretag och två tjänsteföretag för att öka chansen till att 

hitta företag som arbetar enligt de olika traditionerna. Vi ringde sammanlagt 5 stycken företag 

och från 4 av dem fick vi ett positivt svar direkt. Vi fick alltså intervju med en ekonom på 

Sandvik, en marknadscontroller på Korsnäs, VD och vice VD till Triennium Fastighetsentre-

prenad AB samt ekonomichefen på Midroc Electro AB. 

 

Syftet med att vi valt att genomföra intervjuer är att vi ville få en förståelse för hur dessa två 

traditioner återfanns i praktiken. Intervjuerna uppfyllde även vårt andra delsyfte där vi ville få 

fram hur företag i praktiken arbetar med mål och mätning. Vi anser att den empiriska delen i 

denna uppsats är väldigt viktig för att i slutändan få fram ett diskussionsunderlag. 
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Vi har valt att arbeta med individuella öppna intervjuer som enligt Jacobsen (2002, ss. 159-

160) är den vanligaste metoden för datainsamling inom kvalitativ metod. Den kännetecknas 

av att undersökaren och respondenten samtalar som i en vanlig dialog. Data som samlas in 

kommer i form av ord, meningar och berättelser. Det vanligaste är att intervjua ansikte mot 

ansikte men en telefonintervju kan också göras. Oftast finns det inga begränsningar på vad 

respondenten kan säga. Denna metod lämpar sig bra när det är relativt få enheter som ska un-

dersökas. 

 

Då kvalitativa metoder, enligt Jacobsen (2002, s. 196), inte har som mål att säga något om det 

generella och typiska utan snarare om det unika och speciella så har vi bestämt oss för att göra 

ett fåtal intervjuer, fyra stycken, och göra dessa djupa och bra. Vi anser att om vi skulle göra 

många så skulle det inte finnas tid för att göra undersökningen så djup eftersom att det är väl-

digt tidskrävande med individuella öppna intervjuer. Vi valde att göra dessa intervjuer ansikte 

mot ansikte men om det inte var möjligt med alla respondenter så var vi villiga att ställa upp 

på telefonintervju. Slutresultatet blev tre intervjuer ansikte mot ansikte och en intervju på tele-

fon. Intervjun på telefon gjordes med respondenten på Sandvik. 

 

Det negativa med en telefonintervju är enligt Jacobsen (2002, s. 161) att personer kan ha lätta-

re att prata om känsliga ämnen i intervjuer ansikte mot ansikte än i telefon. Det är enklare för 

två personer att få personlig kontakt när de fysiskt sitter mitt emot varandra och det skapas 

lättare en förtrolig stämning, något som är svårt i ett så opersonligt medium som telefon. Det 

finns undersökningar som visar att det är lättare för intervjuobjektet att ljuga eller ”dra en 

vals” i en telefonintervju. Det finns även de som anser att om undersökningen ska innehålla 

många öppna frågor så är det en olämplig metod att använda sig av telefonintervju. I detta fall 

anser vi dock att det var bättre att få en telefonintervju än ingen intervju alls. Vad som är ne-

gativt är att vi inte ser respondenten och dennes uppträdande. Vid ansikte mot ansikte kan vi 

se när respondenten till exempel känner sig besvärad och då inte försöka få ett djupare svar på 

just den frågan. Det finns enligt Jacobsen (2002, s. 162) en risk att intervjuaren går över grän-

sen och att intervjuobjektet därmed sluter sig och blir en sämre informationskälla vid en tele-

fonintervju. Det positiva som kan vara med en telefonintervju är enligt Jacobsen (2002, s. 

162) att den så kallade intervjueffekten kan minskas. Intervjueffekten innebär att intervjuarens 

fysiska närvaro kan medverka till att intervjuobjektet uppträder mer onormalt. 

 

Enligt Trost (2005, s. 44) har platsen för intervjun stor betydelse. Några åhörare ska det inte 

finnas och miljön ska vara så ostörd som möjligt. Det är viktigt att den intervjuade känner sig 

bekväm och trygg i miljön. Vi valde att den intervjuade fick välja platsen och tiden men att 

det var viktigt att det inte var stimmigt runt omkring då vi hade tänkt använda oss av en band-

spelare. Alla tre respondenterna som vi hade en vanlig intervju med valde intervjuplats på 

deras respektive kontor. Den fjärde intervjun som gjordes på telefon gjordes hos en av oss 

författare med en högtalartelefon. Detta för att båda skulle kunna vara aktiva i intervjun samt 

att bandspelaren skulle gå att använda. 

 

Det finns både fördelar och nackdelar med användning av bandspelare. Att få sina ord inspe-

lade kan vissa uppleva som obehagligt och vissa känner sig även hämmade av bandspelare 

menar Trost (2005, s. 54). Vad som är fördelen med bandspelare är att undersökaren slipper 

sitta med näsan i anteckningsblocket och koncentrera sig på att få med allting viktigt. Med en 

bandspelare kan han/hon istället lyssna på vad respondenten säger och diskutera med denne. 

På det sättet löper intervjun lättare och det blir roligare för båda parter, och ett bra samtal krä-

ver ögonkontakt ganska ofta enligt både Trost (2005, s. 54) och Jacobsen (2002, s. 166) och 

det går då inte att anteckna hela tiden. 
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Vid en kvalitativ intervju används enligt Trost (2005, s. 50) inga frågeformulär utan istället 

görs det en lista över frågeområden.  Vi har valt att använda oss av ett mellanting, vi kallar det 

för en intervjuguide (se bilaga 1). Vi har skrivit upp ett antal frågor som vi vill ha besvarade 

men vi har inte följt guiden slaviskt utan vi vill få en så bra diskussion som möjligt, som flyter 

på av sig självt. Intervjuguiden är endast som stöd för oss så vi inte glömmer någon/några 

väsentliga frågor. Denna intervjuguide har endast distribuerats till respondenten på Sandvik då 

detta krävdes för att få en intervju. Vi anser inte att detta påverkade svaren negativt då våra 

frågor inte är av den typ som kräver spontana svar. 

 

När vi gjorde vår analys så kände vi att det fattades lite information från företagen. Detta 

gjorde att vi valde att skicka ut kompletterande e-mail med frågor på det vi ansåg att det sak-

nades svar på. Alla företag hade vid avslutandet av de ordinarie intervjuerna sagt att om det 

behövdes något mer förklarat eller dylikt så var det bara att höra av sig och det tog vi tillvara 

på. Samtliga respondenter svarade på dessa e-mail. Svaren på dessa framkommer i analysde-

len, vi har alltså valt att inte redovisa dessa i det emiriska avsnittet. Det som kan vara negativt, 

enligt oss, med denna metod är att respondenterna kan vara oärliga, som vid en telefoninter-

vju. Vi valde dock att ta den risken, men kände oss inte osäkra eftersom vår tidigare kontakt 

med samtliga respondenter har varit så bra. 

 

 

2.2.3 Analys 
 

”En djupgående undersökning av en existerande situation.” 

 

På detta sätt förklarar Arbnor & Bjerke (1994, s. 110) ordet analys. Denna definition håller vi 

med om och vi har i analysdelen fördjupat oss i de tidigare delarna i uppsatsen. För att förkla-

ra och förutsäga något gäller det enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s. 95) att analy-

sera. Enligt dem så söker analysen dels mönster och mening med informationen samt sam-

band mellan den information som framkommit i tidigare avsnitt. Vi författare kommer göra 

allt för att försöka tolka och förstå vad vi kommit fram till i teorin respektive empirin för att 

sedan kunna jämföra och analysera vår teori och empiri vilket är huvudavsikten med vårt ana-

lysavsnitt. Samtidigt som vi jämför MBN-traditionen med MBE-traditionen så ställer vi även 

dessa två avsnitt mot intervjuerna vi gjort. I vår analys kommer även vi författare fram med 

våra egna åsikter och kommentarer. För att komma till en slutdiskussion anser vi att analysav-

snittet är en väldigt viktig del i uppsatsen då den sammanför den teoretiska och empiriska 

delen. 

 

Vi har, som tidigare nämnts, använt oss av samma struktur i analysavsnittet som i det teoretis-

ka avsnittet, fast en lite reviderad version. Detta gör vi för att genomgående i denna uppsats 

hålla samma struktur. 

 

 

2.3 Uppsatsens trovärdighet 
 

Då vi anser oss vara hermeneutiker så består vår källkritik endast av att diskutera uppsatsens 

trovärdighet, då begrepp som validitet och reliabilitet inte används av hermeneutiker. Vi 

kommer i detta avsnitt att koncentrera oss på hur kravet på uppsatsens trovärdighet kan upp-

fyllas på bästa sätt samt hur vi arbetat med trovärdigheten. 



 Metod 

11 

 

 

Som vi tidigare skrivit så har vi valt att göra en kvalitativ studie och enligt Patel & Davidson 

(2003, ss. 102-104) så gäller det att vi studerar rätt företeelse, det vill säga att vi undersöker 

det vi avser undersöka. Vid en kvalitativ studie menar de att det gäller att upptäcka företeelser, 

att tolka och förstå innebörden av livsvärlden och att beskriva uppfattningar eller en kultur. 

Vad som är viktigt är att forskaren är medveten om och reflekterar över de val som görs i han-

teringen av informationen och hur detta kan påverka analysen. En hantering av information är 

när det gäller att skriva ut intervjuer. I denna process sker ofta en mer eller mindre medveten 

påverkan på underlaget. Talspråk och skriftspråk är inte samma sak och vid transkriptionen av 

samtalet till text så försvinner till exempel ofta gester, mimik, betoningar, ironier och kropps-

språk. Som vi tidigare nämnt så valde vi att använda oss av bandspelare vid intervjuerna. Det-

ta gjorde vi mycket för att minska bearbetningsfel och för att minska risken att missa viktig 

information. Dessa fel uppstår ofta på grund av slarv, förväxlingar och liknande. Att lyssna 

och skriva samtidigt är inte alltid lätt, och då är det bra att ha ett band att gå tillbaka till. För 

att ytterligare förstärka intervjuernas trovärdighet och undvika feltolkningar så har vi valt att 

skicka intervjuerna till respondenterna efter att vi skrivit ner dem. Våra respondenter såg detta 

som bra då de heller inte ville bli feltolkade. 

 

Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, ss. 60-61) är det viktigt att ställa rätt frågor till 

rätt personer och att använda rätt mätinstrument vid rätt tillfälle. Vi valde att använda oss av 

respondenter som vi ansåg var insatt i ämnet för att uppnå detta. Vi valde även att göra per-

sonliga intervjuer för att inga missförstånd skulle uppstå. Det är lättare att få svar på frågorna 

när intervjun görs öga mot öga och även se de gester som respondenten gör, för att kanske 

förtydliga svaret. Vi hade även chansen att på en gång ställa följdfrågor eller be respondenten 

förklara närmare vad de menade. 

 

Patel & Davidson (2003, s. 103) anser att trovärdigheten i en undersökning ska ses mot bak-

grund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. Det är viktigare om frågan 

lyckas fånga den unika situation och detta yttrar sig i variation i svaren än att alltid få samma 

svar. För att öka trovärdigheten i vår uppsats valde vi att göra en intervjuguide (se bilaga 1) 

att utgå ifrån, detta för att alla respondenter skulle få samma frågor. Vi valde att testa våra 

intervjufrågor på en utomstående respondent. Denna intervju är inte medräknad i de fyra in-

tervjuer vi gjort utan gjordes i undersökningssyfte. Detta ledde till omformuleringar i ett par 

frågor men resterande frågor fungerade bra. Denna provintervju anser vi ökar trovärdigheten 

på arbetet. 

 

Ytterligare delar som kan diskuteras när det gäller trovärdigheten är de källor som vi använt 

oss av. Dels har vi använt oss av tidigare skrivna uppsatser och en sida som heter 

http://www.motivation.se. Hur trovärdiga kan dessa vara? Vi känner att båda dessa källor är 

trovärdiga, men för att göra de tidigare skrivna uppsatserna ännu trovärdigare så har vi valt att 

påvisa den författare som de hänvisar till i uppsatsen. Hemsidan känns trovärdig då de tillhan-

dahåller kurser och program och har funnits sedan 1982. 
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3. Teori 
 

 

Detta kapitel skall ge den referensram eller förståelse som ligger till grund för den empiriska 

studien samt uppfylla vårt första delsyfte. Vi beskriver de två olika traditionerna och hur de 

använder sig av mål och mätning. Vi går även in på olika komplikationer som kan uppstå i 

traditionerna samt den kritik som riktas mot de olika traditionerna. 

  

 

3.1 Management by numbers (MBN) 
 

Innan vi går in på att beskriva hur ett mål ska vara uppbyggt vill vi ge en kort förklaring till 

hur MBN-traditionen ser på mål och mätning, detta för att ge läsaren en inblick i detta synsätt. 

Management by numbers är en tradition som utgår från att mål ska gå att mätas. De som är 

anhängare till denna tradition använder sig ofta av resultat som målsättning, alltså hårda mål. 

Enligt Anthony, genom Holmström (1995, s. 110), finns det här en så kallad hård kontroll.  

Det finns enligt honom en uppfattning om att underordnade chefer arbetar bäst när de ställs 

mot kortsiktiga men välspecificerade mål. Alla chefer utvärderas kontinuerligt i ledarhierarkin 

mot till exempel förmågan att uppnå periodiserade budgetmål, vilket anses leda till att chefer 

blir mer effektiva och resultatinriktade. Denna måltradition kan dock ge upphov till negativa 

effekter som kortsiktigt agerande, bristande investeringsvilja och manipulation med redovis-

ningsmått. 

 

 

3.1.1 Mål 
 

Vårt första delsyfte innebär att beskriva målsättning och mätning genom de olika traditioner-

na. Vi började med att beskriva mål och hur ett sådan ska vara uppbyggt för att få kallas ett 

mål enligt MBN-traditionen. Detta för att vi senare ska kunna gå in på hur målen mäts. Det 

finns olika metoder och modeller för att sätta mål och vi har valt att använda oss av SMART-

modellen därför att det är den modell som förekommer oftast i litteraturen. Vi anser att den 

ger en bra överblick för hur MBN-traditionen ser på mål. Både Karlöf (2003, s. 188) och 

Persson (2005, s. 13) anser att ett mål ska följa den så kallade SMART-modellen för att få 

kallas mål. De mål som sätts upp ska enligt modellen vara:  

 

 Specifikt, det ska vara tydligt vilket område målet avser och vilka effekter det förvän-

tas få. 

 Mätbart, det ska gå att mäta målet med en rimlig kraftansträngning. 

 Accepterat, målet ska förstås och accepteras av dem som förväntas förverkliga målet. 

 Realistiskt, målet ska gå att uppnå men ändå vara sporrande. 

 Tidsbestämt, det ska finnas ett datum när målet ska vara uppnått. 

Persson (2005, s. 13) 

 

Denna uppställning är en vanlig metod för att kvalitetssäkra mål. Persson (2005, s. 13) anser 

dessutom att ett mål ska vara relevant för verksamheten. Vi håller med Karlöf och Persson 

och menar att SMART-modellen är en bra modell för de företag som drar mot MBN-

traditionen och vi anser att den då bidrar till att göra målarbetet lättare, både för ledningen och 

för medarbetarna. 
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Karlöf (2003, ss. 189-190) menar att ett mål ska vara rimligt, men ändå sporrande, lättförståe-

ligt, tydligt adresserat och tidsbestämt. Han anser också att målet är något ett företag ska 

kämpa för - inte emot, det ska alltså inte stå ”inte” i målformuleringen. En annan röst för hur 

ett mål ska vara kommer från tidskriften Chef (www.chef.se). Där skrivs det att ett mål måste 

vara så konkret som möjligt. Exempelvis duger det inte att formulera ett mål som lyder: ”Re-

sultatet ska bli bättre”, ledningen måste precisera vad som ska blir bättre, varför och vad or-

ganisationen har att vinna på att detta mål uppnås. Detta går, enligt oss, att placera in under 

punkten ”specifikt” i SMART-modellen, vilken vi anser innebär samma sak men med andra 

ord. 

 

Om det finns klara mål att sträva mot är det enligt Persson (2005, s. 14) lättare för en verk-

samhet att utvecklas i önskad riktning, detta är enligt honom det främsta skälet för att definie-

ra mål. Medarbetarnas intresse och engagemang påverkas positivt och lämpliga mål stimule-

rar till omprövningar och förbättringar. För att på ett tydligare sätt beskriva detta har vi valt att 

använda en modell, (se figur 4 nedan), vilken visar en metod för att sätta mål och uppfylla 

dem. Det gäller först och främst att klargöra att det finns ett behov av mål. Sedan formulera 

och fastställa det behovet. När ett mål har fastställs så måste det vidtas åtgärder för att målet 

ska nås samt följa upp åtgärder mot målet, allt detta måste enligt Persson (2005, ss. 19-21) 

göras för att få ett uppfyllt mål. Enligt Forsberg & Olsson (2004, s. 21) väljer ofta chefer att 

prioritera det dagliga kortsiktiga arbetet istället för att planera åtgärderna för målen, vilka ofta 

är mer långsiktiga. Detta leder till att genomförandet av åtgärderna avbryts långt innan målet 

är nått. 

 

Figur 4: Från behov av mål till uppfyllda mål (Reviderad version). 

 

 
 

 

Källa: Persson, 2005 s. 19. 

 

En av de vanligaste problem- och konfliktorsakerna i arbetslivet, enligt de Klerk (1996, s. 82), 

är otydlig målsättning. När högsta ledningen bestämmer strategi (se figur 5 nedan) gäller det 

att sätta en verklighetsförankring, formulera den väl och kunna översätta den till operativa 

målformuleringar. Enligt tidskriften Chef (www.chef.se) ska ett företag aldrig sätta mer än sju 

mål då detta gör att företaget tappar fokus och motivation. de Klerk (1996, s. 82) menar vidare 
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Strategi och mål

Nedbrytning av mål

Åtgärder Åtgärder  Åtgärder 
Åtgärder

att varje målsättning ska vara definierad och formulerad för den nivå den ska hanteras på. Till 

exempel behöver koncernstyrelsen visioner, den högsta verkställande ledningen behöver 

verksamhetsmål, arbetsledningen och dess personal behöver operativa målformuleringar. Tid-

skriften Chef (www.chef.se) menar att högsta ledningen kan, genom att formulera de övergri-

pande målen, minska risken att olika avdelningar börjar köra sina egna lopp men det ställer då 

stora krav på företagets kommunikativa förmåga. 

 
 

Figur 5: Modell för rationellt beslut på högsta ledningsnivån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Källa: Forsberg & Olsson, 2004, s 27. 

 

3.1.2 Motivation genom mål 
 

Efter att ha beskrivit hur ett mål ska vara uppbyggt enligt MBN-traditionen så ska vi ta upp 

vilka olika metoder det finns för att motivera medarbetarna genom dessa mål. Vi har här valt 

att ta upp olika metoder för bonussystem då vi tycker att detta är viktigt eftersom bonussystem 

i MBN-traditionen är en stor del av motivationsarbetet. Vi anser att detta kan bero på att det i 

denna tradition är lätt att sätta bonus eftersom den har fokus på hårda mätbara tal. Dessa me-

toder utgår därför alla ifrån att företaget har ett belöningssystem och beskriver på vilka sätt de 

kan använda det på. Dessa fyra metoder har diskuterats i en vetenskaplig artikel skriven av 

Locke (www.gpworldwide.com). Han beskriver både vilka för- och nackdelar de olika meto-

derna har. Nedan beskriver vi de fyra metoderna. 

 

Metod ett: Den första metoden handlar om tänjda mål som ger bonus vid framgång. Metoden 

handlar om att ge människor svåra eller tänjda mål, och sedan ge dem en stor bonus om de når 

målet men däremot ingen bonus om de inte når målet. Fördelarna med denna metod är att den 

ger ett starkt incitament för att nå målet och att det inte finns några oklarheter om vad som 

förväntas av personen för att erhålla bonus. Det finns även ett antal nackdelar med metoden 

och de är att det finns betydande frestelse för människor att tänka kortsiktigt, att ta genvägar 

och även att fuska genom att överdriva eller hitta på falska resultat för att erhålla bonus. En 

Omvärld 

Högsta ledningen 

Chefer mellannivå 

Chefer lägre nivå 

och anställda 



 Teori  

15 

 

annan nackdel är att en person som har presterat väldigt bra men precis missat målet inte får 

någon utdelning alls. Detta kan leda till frustration hos de anställda. 

 

Metod två: Denna metod undviker en del av det problem som finns i metod ett. Metoden an-

vänder sig av mål på flera nivåer, multipla mål. Varje nivå är sedan kopplad till en specifik-

bonus, vilket innebär att ju högre nivå som nås desto högre bonus erhålls. Frestelsen för de 

anställda att fuska eller ta genvägar blir mindre vid användning av denna metod eftersom att 

de ändå kan bli belönad även om de inte når till högsta nivån. Det som är nackdelen med me-

toden är att de anställda kan bli mindre motiverad att nå det högsta målet då det finns en 

mångfald av mål och många bonusnivåer. En del anställda kanske nöjer sig med att nå upp till 

den första nivån. De anställda behöver heller inte ta några initiativ för att gå över den högsta 

mål- eller bonusnivån eftersom att det inte ger någon belöning. 

 

Metod tre: Det linjära systemet, som är den tredje metoden, innebär att belöningen är i propor-

tion till den exakta graden av uppnådd prestation. Även den minsta prestationen får alltså nå-

gon form av belöning. Fördelen med metoden är att ingen förlorar på att komma så nära ett 

mål men precis missa det. Den anställde får alltså belöning för precis det som uppnås, vilket 

minskar risken för fusk och genvägar. Det finns heller ingen högsta bonusnivå inom denna 

metod, det går alltså att prestera hur bra som helst och fortfarande få en belöning (inte som i 

metod 2). Det som är negativt är att vissa organisationer inte har möjligheten att kompensera 

alla för deras prestation samt att det kan vara svårt att införa det linjära systemet för alla slags 

jobb vilket kan anses orättvist. 

 

Metod fyra: Denna metod går ut på att belöningen för en specifik utmaning beslutas efteråt. 

Bedömningen av belöningen är baserad på helheten av sammanhanget av strävan att nå målet. 

Att vara flexibel och omfattande är fördelen med denna metod. Vi kan ge som ett exempel att 

om en anställd presterar mot ett svårt mål men inte riktigt når det så kan denne få en bra belö-

ning ändå. Nackdelen med metoden är att det krävs att chefen är väldigt kunnig om hela 

sammanhanget, och att hon/han är objektiv för att minimera risken för favorisering av anställ-

da. 

 

 

3.1.3 Mätning 
 

Vi har nu diskuterat hur ett mål ska vara uppbyggt och hur medarbetarna kan motiveras inom 

denna tradition. Vidare kommer vi att diskutera hur dessa mål kan mätas. Vi anser att detta är 

både intressant och mycket viktigt för denna uppsats då de båda traditionerna har olika syn 

vad gäller bland annat mätning. Ordet mäta enligt Nationalencyklopedins (www.ne.se) ordbok 

har bland annat två betydelser. Dels innebär ordet att fastställa utsträckning av något och dels 

att kritiskt iaktta och bedöma. 

 

Företag ägnar, enligt Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 575), mycket tid åt att mäta olika 

sidor i verksamheten. Dessa kan enligt Karlöf (2006, ss. 173-174) ge företaget en allmän in-

formationsbas som kan användas som beslutsunderlag både för ledning och anställda. För att 

tydliggöra hur mätningar kan göra skillnad vill vi börja detta avsnitt med att beskriva ett ex-

empel ur Kaplan (1983, s. 690) : En ledare på ett företag från U.S. var på besök i Japan och 

frågade på en av hans fabriker hur många av produkterna som tog sig igenom hela produk-

tionskedjan utan fel. Det utfördes dock inga mätningar på detta så informationen fanns ej till-

gänglig för tillfället. Dock började de mäta detta och resultatet var att mindre än 10 % av pro-
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dukterna klarade sig utan fel. Företaget startade då en handlingsplan för att förbättra situatio-

nen och inom några år hade resultatet ökat till att 60 % av produkterna var utan fel. Detta led-

de till en högre avkastning vilket vidare ledde till att arbetsstyrkan som arbetade med denna 

produkt kunde minskas från 400 till 300 stycken, men ändå producera samma output. 

 

Enligt Persson (2005, s. 29) måste vi mäta eller bedöma något som ger oss den efterfrågade 

informationen för att veta hur väl vi lyckas uppfylla ett mål. Bruzelius & Skärvad (2004, ss. 

401-404) anser att mätning är viktigt för att löpande kunna följa en verksamhets resultatut-

veckling. Avsikten är att kunna ge ledningen information om organisationens utveckling.  Det 

förekommer dock allt för ofta att ledningen får konstatera att många mätningar är meningslö-

sa. Ofta mäts allt som går att mäta vare sig det är av vikt eller ej. Vi ser detta som en fallgrop 

när det gäller mätningar och vi kommer senare i den teoretiska genomgången att komma in 

mer på vilka fallgropar det finns och hur de går att undvika. 

 

Hur ska då ett bra mått vara? Enligt Bruzelius & Skärvad (2004, ss. 401-404)  måste ett mått 

vara felfritt och fånga situationen i det som skall mätas. Det är viktigt att måttet är objektivt 

och inte omedelbart kan ifrågasättas, samt måste mätningen vara lätt att förstå och kommuni-

cerbar. Det måste vara rimligt billigt och enkelt att genomföra en mätning och den måste gö-

ras i tid, det får alltså inte gå alltför lång tid mellan genomförandet av en mätning och veten-

skapen om mätresultaten. 

 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2004, ss. 401-404) är det i dagens konkurrens viktigt att ställa 

krav på att resultatmätningen visar var det brister och vilka åtgärder som krävs. Det är därför 

viktigt för ledningen att identifiera olika kritiska framgångsfaktorer och med utgångspunkt 

från det ställa krav på vad som ska målsättas och mätas. Det gäller att mäta det som är bety-

delsefullt och det som företaget kan påverka. För att företaget ska lyckas med mätningen mås-

te deras medarbetare förstå vad som mäts, varför och vad de förväntas göra åt situationen när 

mätresultaten är färdiga. Enligt Karlöf (2006, ss. 173-174) så påverkas ofta inte de anställda 

då de inte känner sig delaktiga i mätsystemet. De får en belöning för att nå ett mål som de inte 

förstår och ofta inte heller arbetar för att nå. Tyvärr är det också så att många inte följer upp 

målen. För att tydliggöra detta har vi valt att beskriva en undersökning (Forsberg, 2007, s. 10) 

som SIFO genomför varje år. Det är en omfattande arbetslivsstudie i svenskt näringsliv där 

syftet är att få underlag till att kunna jämföra olika organisationer. I en studie från 2006 kom 

SIFO med slutsatsen att målarbetet behöver bli tydligare. 63 % svarade i undersökningen att 

”I min arbetsgrupp/mitt team arbetar vi mot tydliga mål”, men bara 47 % svarade ”I min ar-

betsgrupp/team följs våra mål regelbundet upp”. Detta är inom MBN-traditionen en alarme-

rande siffra då vi tolkar denna tradition som att de anser att när företag arbetar mot mål är det 

ett meningslöst arbete om företaget inte följer upp dem. De som förespråkar MBE-traditionen 

tolkar vi däremot som att de inte skulle se detta som en varningssignal utan istället kunna 

hävda att så länge målen motiverade de anställda till att göra deras yttersta så skulle de vara 

nöjda med detta. 

 

 

3.1.4 Mätfel 
 

När MBN-traditionen används så finns det vissa fallgropar som kan stötas på. Vi anser att 

dessa är viktiga att ta upp för att visa att ingen tradition är perfekt. Detta kommer senare i ana-

lysen att diskuteras tillsammans med mätfelen i MBE-traditionen då vårt första delsyfte är att 



 Teori  

17 

 

beskriva målsättning och mätning genom MBN- och MBE-traditionen. Här nedan kommer vi 

att beskriva några av dessa mätfel. 

 

Enligt MBN-traditionen är det, som vi tidigare påpekat och som vi tolkar den, viktigt att allt 

ska kunna mätas. Andersen & Fagerhaug (2006, ss. 14-15) diskuterar betydelsen av tillförlit-

lighet och giltighet vid mätningar. Med tillförlitlighet menar de att mätningen ska ge samma 

resultat vid olika tidpunkter och med giltighet menar författarna förmågan att på ett riktigt sätt 

mäta det företaget avser att mäta. Vi anser att Andersen & Fagerhaug ger ett bra exempel på 

vad som kan hända då ett företag inte tänker på dessa faktorer. Exemplet kommer från ett fö-

retag som tillverkar elektronisk utrustning. Där infördes ett mått för att mäta en inköpschefs 

och hans avdelnings prestationer. Det var ett mått på ”utveckling av inköpspris”. Under det 

första året sparade chefen avsevärda summor genom att köpa på spotmarknaden och genom 

att spela ut olika anbudsgivare mot varandra. Problemet blev att tillverkningskostnader ökade 

med 10 gånger besparingarna till följd av sena leveranser, felaktigheter och andra kvalitets-

problem med de inköpta produkterna. Ullsten (www.chef.se) menar att företaget måste tänka 

på att inte mäta för snävt. Risken är då att de arbetsuppgifter som inte mäts blir lidande. Ett 

exempel är att om bara pris mäts så kan kvalitén bli lidande. Vad som kan göras för att undvi-

ka problemet är att i förväg analysera hur en mätning och därmed prioritering av en viss del 

av verksamheten påverkar andra delar av jobbet. Om det går så kan flera arbetsmoment inklu-

deras eller så fås ett annat sätt att belöna och återkoppla till de delar i arbetsprocessen som 

inte går att mäta tänkas ut. 

 

En annan risk, enligt Ullsten (www.chef.se), är att företaget bara mäter det som låter sig mätas 

exakt. Detta kan leda till att medarbetarna prioriterar fel på grund av att företaget mäter fel 

saker. Det gäller att våga lita på resultatet trots att de inte låter sig mätas i exakta enheter som 

kronor eller tid. Om samma fråga ställs till 100 medarbetare eller kunder så får företaget en 

god inblick i vad de tycker. Ytterligare en risk med detta är enligt Andersen & Fagerhaug 

(2006, s. 14) att alla mjuka mått kan missas. De menar att de mest betydelsefulla måtten är de 

som är mjuka, exempel på dessa kan vara en produkts förmåga att tillfredställa kundbehov, 

arbetsmiljö, förmåga till förnyelse med mera. Dessa mått ger en värdefull uppfattning, men 

kan inte mätas exakt. 

 

Enligt Andersen & Fagerhaug (2006, s. 14) är att mäta sådant som inte går att påverka också 

en fallgrop vilket innebär att mätningen är slöseri med både tid och resurser. Det gäller alltså 

enligt dem att mäta sådant som går att påverka. Till exempel om målet är att minska antalet 

olyckor så är det mer effektivt att mäta hur många som använder säkerhetsutrustning än att i 

efterhand mäta exakt vad som hände vid en olycka. 

 

Ett annat problem kan vara att mäta rätt saker vid rätt tidpunkt i produktlivscykeln. Skinner 

menar, genom Kaplan (1983, s. 694), att för produkter som ligger tidigt i livscykeln gäller det 

att mäta möjligheten till ny innovation och utveckla produktens egenskaper. Han menar att då 

företag har lågkostnadsmål för nya innovativa produkter kan detta leda till att produkten dör 

ut om de offrar kvalitet, leveranstid med mera. Han menar alltså att företagen inte får glömma 

mäta de mjuka värdena. Richardson & Gordon håller, genom Kaplan (1983, s. 694), med om 

detta och tillägger att mätningar för nya produkter är mer komplexa och tar längre tid. Om 

samma mätningar användes till en produkt som är ny på marknaden som på en mogen produkt 

leder det till ett dysfunktionellt beteende. Ett exempel på detta är svårigheten för många före-

tag i U.S. och Canada att konkurrera med utländska företag med hjälp av kostnadseffektivitet 

och produktivitet. Många Nordamerikanska företag har försökt att skapa nya strategier för att 

komma fram med produkter med betoning på innovation, kvalitet och kundanpassning. Dock 



 Teori  

18 

 

har de använt sig av traditionella mätmetoder såsom kostnadsminimering med mera. Dessa 

företag har inte lyckats leverera innovativa, kundsydda, högkvalitativa produkter vilket har 

lett till att strategin har misslyckats. 

 

3.1.5 Kritik 
 

Självklart följer inte alla MBN-traditionen utan det finns många kritiska röster till detta syn-

sätt. Här nedan kommer vi ta upp några av dessa och vad de har för argument mot detta. För 

att uppfylla vårt första delsyfte så bra som möjligt tycker vi att det är viktigt att ta upp denna 

kritik för att inte ge läsaren en bild av att något är perfekt utan tydligt visa att det finns många 

argument mot denna tradition.  

 

Några av kritikerna är Wiberg & Stemme (1987, ss. 44-46), de pratar om att det finns ett ak-

tivt motstånd mot användbara mål. Någon har sagt: 

 

”den som inte vet vart han är på väg kommer förmodligen att hamna någon annanstans.” 

 

Motståndarna till användbara mål fortsätter, enligt Wiberg & Stemme (1987, ss. 44-46), me-

ningen med: 

 

”… men det gör inget.” 

 

Dessa motståndare anser, enligt Wiberg & Stemme (1987, ss. 44-46), att fördelen med att 

sakna mål är att det räcker med att göra så gott han eller hon kan, att arbeta sig trött och göra 

slut på sin energi. Ett annat argument mot användbara mål är att misstagen inte går att sopa 

under mattan, de användbara målen hjälper oss att hitta rätt men även visa oss när vi kommit 

fel. Andra invändningar mot användbara mål är: 

 

 ”Vi vill vara flexibla och tydliga mål blir så låsande”. 

 ”Vi vill ha roligt när vi arbetar, mål är så tråkigt”. 

 ”Vi har inte tid med mål”. 

 ”Jag vill ha möjlighet till spontanitet, till att gripa tillfället i flykten och mål är så lå-

sande”. 

 ”Jag vill inte ha mål för de leder till konflikter med andra människor”. 

 ”Vi föredrar enkelhet och tydliga mål är så komplicerade”. 

 

Enligt Wiberg & Stemme (1987, ss. 46-47) finns det bara en saklig invändning mot användba-

ra mål och den är att olusten inför tanken att kunna se sitt eget misslyckande är så stark, att de 

föredrar att hamna ”någon annanstans” framför att konfronteras med risken att misslyckas. 

 

En annan som är kritisk är Johnson (1994, ss. 261-265) som menar att företag inte ska använ-

da sin redovisningsinformation för att styra sin verksamhet. Han hänvisar till före andra 

världskriget då företag använde sina redovisningssystem för att redovisa resultat istället för att 

kontrollera vägen till resultatet. Ledare före andra världskriget agerade som om att fungerande 

processer och nöjda kunder var det som ledde till ett företags framgång. Att använda redovis-

ningssystemet för att styra sin verksamhet menar han började omkring år 1950. Detta anser 

han ledde till att företag förlorade kontrollen över hur medarbetare och kunder gör företagen 

konkurrenskraftiga och vinstgivande i den globala ekonomin. 

 



 Teori  

19 

 

Johnson (1994, ss. 261-265)  skriver så här: 

 

”Relevance was not lost by using improper accounting information to manage; it was lost by 

improperly using accounting information to manage.” 

 

Med det menar han förändringen, från att ha fokuserat på medarbetare och kundnöjdhet, till 

att börja fokusera på att styra resultaten i företaget i termer av kostnadsfunktioner, inkomst-

funktioner och avkastning från investeringar. Han menar alltså att fokus i styrningsprocessen 

flyttades från att ha medarbetare och kunder i centrum till att koncentrera sig på kostnader och 

intäkter. Johnson menar att skillnaden att styra genom kostnads och intäktsmål istället för att 

satsa på kundnöjdhet och nöjda medarbetare är skillnaden mellan misslyckande och framgång 

i den globala ekonomin. Kaplan var även han kritisk till denna nya styrprocess och menade i 

sin artikel (1983, s. 686) att det skulle bli en utmaning för ledare att byta fokus från enkla, 

kortsiktiga finansiella mätningar till att utveckla indikatorer som är mer överensstämmande 

med långsiktig konkurrenskraft och vinstgivande mål. Vidare menar Kaplan (1983, s. 697) att 

inflationen kan påverka mätningarna och har därför svårt att förstå varför ledare uppmuntrar 

till att lita på finansiella mätningar istället för att mäta mer långsiktigt. Han tror att en anled-

ning skulle kunna vara att bonusar brukar vara grundade på finansiella mätningar. Både John-

son och Kaplan riktar här alltså en stark kritik mot MBN-traditionen. Ax, Johansson & Kull-

vén (2006, s. 576) påpekar även de att det finns många argument mot finansiella mätningar. 

De menar bland annat att finansiella mått fokuserar på historiska händelser, att de inte inne-

håller aspekter från kunder och leverantörer, samt att de är svåra för företagets medarbetare att 

förstå och kunna relatera till. 

 

 

3.2 Management by empowerment (MBE) 
 

Management by empowerment för oss är att målen och mätningarna ska vara till för de an-

ställda. Motivet bakom ett företags mål, såsom vi tolkat det, är enligt denna tradition att moti-

vera de anställda, det viktiga med ett mål är inte att de ska gå att mäta rätt, utan att medarbe-

tarna ska ha något att sträva efter. Alla mål behöver alltså inte vara exakt mätbara. Företag 

som dras mot MBE-traditionen tar därmed också större hänsyn till mjuka värden. Dessutom 

ska alla mål inte komma uppifrån utan målen ska sättas på varje nivå i företaget eller brytas 

ned på lägsta chefsnivå. Detta kommer vi berätta mer om nedan men först vill vi förklara me-

ningen i ordet empowerment lite närmare. 

 

Enligt Björk & Ejdeholm (2006, s. 4) handlar empowerment om att dela ledarskapsmakten 

med de anställda samt att få dem till att ta egna initiativ. Detta görs genom att uppmuntra och 

bemyndiga de anställda inom organisationen vilket kan leda till att de förbättrar verksamhe-

ten, reducerar kostnader samt förbättrar produktkvalitet och kundservice. Enligt Carlson & 

Edlund (2007, s. 15) så har empowerment visat sig ge ett ökat ansvarstagande dels på en indi-

viduell nivå men även på en högre organisatorisk nivå genom att låta medarbetare få vara med 

och fatta beslut. De fortsätter med att säga att det finns tecken på att alla satsningar för empo-

werment inte har uppfattats som lika positiva. Till exempel så behöver inte alla anställda kän-

na att de får möjligheter att påverka sin arbetssituation. Vilket kan ge motsatt effekt av ett 

ökat handlingsutrymme då de anställda kan känna sig lurade att få ta del av något som inte 

blev verklighet. Ökat ansvarsområde kan även upplevas som stressande för vissa anställda och 

ses mer som en belastning än som ökat inflytande. 
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Att utveckla både individens och organisationens prestation och potential är enligt Björk & 

Ejdeholm (2006, s. 5) målet med empowerment. Eftersom att de anställda kan ta egna beslut 

utan att tillfråga överordnande så möjliggör empowerment en snabbare anpassning till kun-

dernas skiftande behov. Björk & Ejdeholm (2006, s. 6) menar att empowerment kan beskrivas 

på två sätt, dels som en möjlighet för de anställda att vara delaktiga i beslutsprocessen och 

dels som ett personligt fenomen där den anställde tar ett personligt ansvar för sina handlingar. 

Det bör finnas en klar och tydlig affärsstrategi samt ett kompensations- och belöningssystem 

för att empowerment ska kunna implementeras inom organisationen enligt Björk & Ejdeholm 

(2006, s. 6). Avsikten med dessa system ska vara att skapa en överrensstämmelse mellan indi-

videns och organisationens mål. 

 

 

3.2.1 Mål 
 

Vi har tidigare berättat om hur mål upplevs inom MBN-traditionen. För att kunna jämföra 

MBN-traditionen med MBE-traditionen kommer vi här nedan att ta upp hur företag ser på mål 

inom MBE-traditionen. 

 

Idag har, enligt Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 576) intresset för icke finansiella mått ökat 

mycket. Ett av deras argument för detta är att företagsmiljön har förändrats. Det har blivit allt 

viktigare med nöjda medarbetare, hög kvalité, snabba leveranser och god service. De vanli-

gaste målen som anger önskvärda framtida tillstånd enligt Wiberg & Stemme (1987, ss. 41-

42), är dock de som finns i budgeten. För de människor som genom sina handlingar kan med-

verka till att målet blir verkligt är många budgetmål inte användbara. Enligt Anthony, genom 

Holmström (1995, s. 111), ses budgeten inom MBE-traditionen huvudsakligen som ett kom-

munikations- och planeringsinstrument och de kortsiktiga budgetmålen är inga betydelsefulla 

kontrollinstrument för företagsledningen. Chefernas förmåga att skapa ett stabilt och tillfred-

ställande resultat är viktigare än kortsiktig måluppfyllelse. 

 

I MBN-traditionen var det ofta högsta ledningen som satte mål men enligt tidskriften Chef 

(www.chef.se) finns det de som menar att när målen kommer uppifrån så är de dömda att 

misslyckas och det medför ett tungt och tidsödande arbete med att informera och motivera 

medarbetare på alla nivåer. Skribenten i tidskriften Chef (www.chef.se) menar att när infor-

mationen har gått fram till hela organisationen har målen hunnit bli inaktuella och hela proce-

duren måste göras om. Istället menar skribenten att målen ska sättas i alla ledningsnivåer i 

organisationen, inte enbart av högsta ledningen (se figur 6 nedan). Detta betyder att målen då 

sätts av grupper med egna uppdrag, egna insikter och med stor egenmakt. De mål som styr 

verksamheten måste vara praktiskt hanterbara för att personalen ska kunna följa dem. Detta 

betyder inte, enligt Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 581) att varje medarbetare måste förstå 

innebörden av alla mål utan endast de som är relevant för dennes arbete. Denna modell utgår 

från empowerment. 
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Figur 6: Modell för beslut på egna ledningsnivån. 

 

 

Källa: Forsberg & Olsson, 2004, s 28. 

  

 

3.2.2 Motivation genom mål 
 

I MBE-traditionen tolkar vi det som att företagen ser motivation som en av de viktigaste fak-

torerna när de sätter mål. Huvudfaktorn är alltså inte resultatet av de uppsatta målen utan det 

är att få medarbetarna motiverade. Som vi skrivit ovan tror vi på att mål skapar motivation, 

och att vi genom motivation uppnår målen. Vi anser därmed att det är viktigt för detta arbete 

att på en djupare nivå beskriva sambandet mellan mål och motivation. Winblad 

(www.motivation.se) tror även han på motivation och så här motiverar han varför han anser 

att motivation är viktigt: 

 

”Vi lever i ett kunskapsintensivt samhälle där dagens näringsliv ställer höga krav på skick-

lighet, engagemang och pålitlighet. Hög motivation gör det möjligt för företaget att ta tillvara 

på mer av varje medarbetares potential genom mer kreativa idéer, fler initiativ och ökad möj-

lighet att delegera ansvarsområden och arbetsuppgifter.” 

(www.motivation.se) 

 

Oavsett om du leder ett företag, är ledare inom en idrottsförening eller leder en skola så är 

ledarens viktigaste uppgift att motivera menar Winblad. Han fortsätter med att ledaren har ett 

stort och viktigt ansvar, dels att skapa förutsättningar för att kunna ta tillvara medarbetarnas 

fulla potential och dels att påverka medarbetarnas beteende i önskvärd riktning. Winblad är 

övertygad om att motiverade medarbetare, som känner arbetsglädje och tillfredsställelse i job-

bet, också är bra för lönsamheten. 

 

Enligt Winblad bygger medarbetarnas motivation på fyra hörnstenar, den första är insikt om 

helheten vilket innebär att de måste se den större bilden och ha kunskap och förståelse om 

verksamhetens inriktning, mål och strategier. De måste känna till förväntningarna på den egna 

rollen och på vilket sätt de bidrar till att nå de gemensamma målen. Den andra hörnstenen är 

delaktighet, det innebär att medarbetaren ska vara delaktig i utvecklingen framåt och involve-

rad i gemensam planering, diskussioner och beslut samt att de vill känna sig informerad och 

betrodd. Utveckling är den tredje hörnstenen och det innebär att medarbetarna ska ges möjlig-

het till ständig utveckling, träning och lärande. Den sista hörnstenen är feedback och med det 
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menas att medarbetaren ska ha kontinuerlig återkoppling från chefer och ledning. Han/hon vill 

bli sedd, respekterad och känna sig behövd. För att öka effektiviteten och utvecklas som indi-

vid/team så gäller det att lära sig av erfarenheter, därför är feedback väldigt viktig. Vi anser 

att med hjälp av målen kan dessa fyra hörnstenar uppfyllas men som Winblad 

(www.motivation.se) menade ovan måste medarbetarna för det första vara medvetna om må-

len. 

 

Winblad  fortsätter med att om medarbetarna får hög motivation så resulterar det i att de: 

 

 tar aktivt ansvar för arbetsuppgifter och uppsatta mål 

 ser förändringar som viktiga steg till utveckling och lärande 

 bidrar till att förbättra verksamhetens resultat genom att maximera värdet för organisa-

tionen och dess kunder. 

 

I företag och organisationer anser Winblad att motiverade medarbetare är avgörande för 

framgång. Han gör en jämförelse med idrotten, där det ofta kan vara att motivation slår talang. 

Med det menar han att ett lag som på papper har mindre skickliga spelare men som är starkt 

motiverade ofta vinner över laget med de bättre spelarna som inte är tillräckligt motiverade. 

Mellan det en människa kan prestera och det hon faktiskt presterar kan det vara stor skillnad. 

Det kan vara stora variationer i en enskild persons prestationer från en situation till en annan 

men när människor gör sitt allra bästa finns det nästan ingenting som kan stoppa utveckling 

och framgång. 

 

 

3.2.3 Mätning 
 

Efter att i kapitel 3.1.2 kommit fram till att MBN-traditionens syn på mätning består av myck-

et hårda värden och att mätbarheten anses som mycket viktigt anser vi det intressant att här ta 

reda på hur MBE-traditionen ser på mätning. Under 1990-talet ökade, enligt Gummesson, 

genom Lind (2003, s. 264), intresset för att utöka traditionella finansiella mätningar med 

andra mer mjuka värden. Detta berodde bland annat på att förhållanden som visas dåligt eller 

inte alls i resultat- och balansrapporter, exempelvis intellektuellt kapital, mjuka resurser, 

kompetenssatsningar med mera, numera kan vara helt avgörande för ett företags framgång. 

Ett av syftena med dessa mätningar är, enligt Andersen & Fagerhaug (2006, s. 7), att ge an-

ställda återkoppling om hur de lyckas i sitt arbete. Detta anser även vi och en av de saker som 

återkoppling kan ge upphov till för de anställda, enligt Andresen & Fagerhaug (2006, s. 7), är 

ökad motivation. Holmström (1995, ss. 114-115) menar att det finns mycket att vinna på att 

alla chefer med ekonomiskt ansvar själva kontrollerar måluppfyllelse och bara rapporterar 

viktiga avvikelser uppåt i hierarkin. Han menar bland annat att: 

 

”kostnaderna för hierarkisk kontroll annars kan äta upp decentraliseringens vinster.” 

 

Enligt Ahrens & Björkman (2000, s. 68) får företaget vid mätning av målen inte bli allt för 

låst vid att mäta, detta kan leda till att de glömmer lyfta blicken. Bruzelius & Skärvad (2004, 

ss. 401-404) menar att det alltför ofta tar för lång tid att genomföra och sammanställa mät-

ningar vilket kan leda till att när ledningen väl får mätningarna är det för sent att vidta åtgär-

der. Detta kan bero på att mätningar ofta görs i första hand enbart i ekonomiska och finansiel-

la termer och blir därmed för en passerad period. Dessutom ger mätningarna sällan underlag 

för beslut om eventuella åtgärder som borde fattas som följd av utfallet av mätningarna. Ah-
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rens och Björkman (2000, s. 68) menar att det finns en risk att ledaren missar moment som 

inte går att mäta eller att företaget sätter upp allt för många mål vilket kan leda till förvirring i 

organisationen. Medarbetarna vet då inte vilka mål som gäller och väljer då de mål som ver-

kar roligast i stället för viktigast.  

 

Enligt Gummesson, genom Lind (2003, s. 233), kan mätning av mjuka värden, exempelvis 

kvalité, vara mycket krävande. Han ger ett exempel på hur många som vill mäta exempelvis 

kvalité så snabbt och enkelt som möjligt och skickar ut enkäter till kunderna eller väljer att 

mäta det som är lättast att mäta. Han menar att mätning ska vara ett verktyg för att leda och 

förändra en verksamhet, men kan bli ett självändamål som kostar pengar och tar tid. För att 

förhindra detta måste företaget bestämma vad som är viktigt att mäta, vilka styrmöjligheter 

måtten har att ge och hur de kan bidra till företagets måluppfyllelse. Vad som är viktigt, enligt 

oss författare och Ahrens och Björkman (2000, s. 68), när det gäller mål och mätning är att 

människor ska kunna relatera till de aktuella målen och varje individ måste även känna möj-

ligheten att kunna påverka målen. 

 

Det gäller att börja mätningarna i rätt skede för att uppnå bästa resultat. Vi använder oss av 

Andersen & Fagerhaugs (2006, s. 8) orsak-verkankedja (se figur 7 nedan) för att beskriva 

detta på bästa sätt. Kedjan börjar med att kunskap utvecklas inom företaget och den används 

för att utveckla och genomföra verksamhetsprocesser. Dessa ger upphov till varor och tjänster 

som når någon prestationsnivå på marknaden, som i sin tur leder till ett ekonomiskt resultat, 

antingen bra eller dåligt. Från den första utvecklingen av kunskap via var och en av länkarna i 

kedjan (se figur 7 nedan) tills det ekonomiska resultatet är tillgängligt tar det i regel väldigt 

lång tid. Det finns många tillfällen i kedjan då företaget har kunnat fatta väldigt dåliga beslut. 

Därför tolkar vi det som att redovisningssystemet enligt MBE-traditionen inte är ett bra verk-

tyg för att övervaka de uppsatta målen. Den allra första varningen kan komma redan från att 

övervaka hur baskunskaperna inom företaget utvecklas. Ett fungerande prestationsmätnings-

system är alltså, enligt Andersen & Fagerhaug (2006, s. 9), ett mycket effektivare förvar-

ningssystem. 

 
Figur 7: Prestationsmätning som ett förvarningssystem. 

 

 
 

 

Källa: Andersen & Fagerhaug, 2006, s. 9 

 

Prestationer har en god förmåga, enligt Andersen & Fagerhaug (2006, s. 9), att ändra beteende 

hos individer, grupper eller hela organisationer och kan användas för att främja önskvärda 

förändringar. Detta är ett psykologiskt faktum som kan utnyttjas när ett prestationsmätnings-

system utvecklas för att stimulera åtgärder som kommer att vara till nytta för företaget. Att 

mäta prestationer är enligt oss en stor del i MBE-traditionen då det är medarbetarna som mäts 

och det är mycket mjuka värden och personliga mål, dock kan det även här, såsom i MBN-

traditionen, uppstå mätfel vilka vi tänker beskriva nedan. 
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3.2.4 Mätfel 
 

Vi skrev ovan om att prestationsmätning är ett effektivt varningssystem och genom detta har 

vi valt att se till de mätfel som kan uppstå under dessa mätningar. Tidigare har vi även skrivit 

om vilka fallgropar ett företag kan hamna i, vad gäller mätning, inom MBN-traditionen. Här 

nedan tänker vi ta upp några exempel på fallgropar inom MBE-traditionen. Anledningen till 

detta är för att vi i analysen ska kunna diskutera de olika traditionerna för att uppfylla vårt 

första delsyfte.  

 

En effekt när företag mäter prestationer, enligt Andersen och Fagerhaug (2006, ss. 12-14), kan 

vara att överaktiva medarbetare blir överstimulerade. Vissa personer är benägna att göra abso-

lut allt i sin förmåga för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Dessa medarbetare är oftast en 

extrem tillgång för företaget men vid överstimulering kan det medföra att personen tummar på 

säkerhet eller etiska regler för att få ett bra resultat. Det finns påtaglig risk för denne person 

att bli utbränd då arbetet tar all energi i anspråk samtidigt som målen sätts allt högre. Vid ett 

sådant tillfälle gäller det för chefen att kalla honom eller henne till samtal innan mätningen 

börjar och göra klart var de moraliska gränserna går, eller att helt enkelt flytta denne person 

till ett annat arbete. 

 

När prestationsmätning införs i vissa företag så inför somliga företag mål för sina verksam-

hetsprocesser, avdelningar och till och med för enskilda medarbetare. Teoretiskt anser Ander-

sen & Fagerhaug (2006, s. 13) att denna utvidgning borde hälsas med tillfredställelse. Pro-

blemet är att effekten av prestationsmätningar kan vara att de mål som sätts upp kan uppfattas 

som ett tak för prestationerna. Risken är att när ett uppsatt mål är nått så lägger sig organisa-

tionen till ro och tänker att de inte måste förbättra sig något mer. Detta menar även Deming, 

genom Lindvall (2001, s. 150), som skriver att målorientering ger upphov till onödig låsning 

vid en given målnivå, alltså att när målet är uppnått så anses det vara tillräckligt. Skulle detta 

bli ett problem så gäller det att göra klart från början att målen kommer att höjas i efterhand. 

En slags bonus går att införa varje gång målet uppfylls, annars kan varje nytt mål uppfattas 

som ett straff. 

 

Den mest uppenbara psykologiska effekten inträffar om det gjorts en olycklig kombination av 

områden för mätning och behandling av data. En sådan kombination skulle kunna vara mät-

ning på individnivå och användning av data för bestraffning eller någon annan form av nega-

tiv återkoppling. Mätning på individnivå innebär antingen insamling av data om processer 

eller aktiviteter som påverkas av enbart en enda person så att det är tydligt vem som är källan 

till den uppmätta prestationsnivån, eller koppling av prestationsdata till en person som inte 

ensam är ansvarig för den aktuella prestationsnivån. 

 

Mätningar på individnivå behöver inte vara negativa men de kan bli det i händerna på en ma-

nipulerande ledning. En annan risk vid mätning på individnivå är att vissa personer inte är 

vana att bli uppmätt. De kan uppfatta denna mätning som hotande, åtminstone till en början. 

Ledningen måste bevisa för dessa att mätningarna används på ett positivt sätt. Enskilda med-

arbetare känner sig uthängda, och genom denna felmätning skadas medarbetarnas självkänsla 

och det skapas en ond cirkel där låg prestation blir en självuppfyllande profetia. För att undvi-

ka detta anser Andersen & Fagerhaug (2006, s. 13) att ledningen ska göra som idrottstränare – 

fokusera på de goda resultaten och lägg mindre vikt vid de dåliga. Alla medarbetare ska förstå 

vad det är som gör företaget framgångsrikt, och kunna koppla det till sina egna insatser. 

 

 



 Teori  

25 

 

3.2.5 Kritik 
 

MBE-traditionen har även den, såsom MBN-traditionen, utsatts för kritik. Även här tycker vi 

att det är viktigt att lyfta fram kritikerna och deras åsikter för att inte ge en allt för entydig bild 

av MBE-traditionen. En av dessa kritiker är Deming, genom Lindvall (2001, ss. 149-150). I 

Lindvalls bok används uttrycket ”modern verksamhetsstyrning” istället för empowerment som 

vi använts oss av. Han menar att den moderna verksamhetsstyrningen är målorienterad, flexi-

bel och kontinuerlig medan den ”traditionella ekonomistyrningen”, som vi nämnt manage-

ment by numbers är detaljorienterad och statisk. Deming menar att målstyrningen går tvärt 

emot kvalitetssträvandena eftersom att styrningen är mål- och inte processorienterad. Deming 

förklarar det med att en strikt målorientering innebär en överbetoning på medarbetarnas möj-

lighet att påverka resultatet. Det är strukturen som styr resultatet enligt Deming och det är 

ledningen som har ansvaret för att strukturen är effektiv och stabil. Detta leder till att det trots 

användning av MBE-traditionen är ledningen som styr resultaten i företaget, inte medarbetar-

na. 

 

MBE-traditionen består enligt oss mycket av självstyrning, vilket enligt Holmström (1995, s. 

113) innebär att kontroll av måluppfyllelse sker utan delaktighet från den överordnade ledar-

hierarkin. Holmström (1995, s. 204) ser en nackdel i självstyrning då högsta ledningen kraf-

tigt begränsar sina möjligheter att direkt påverka beteendet i organisationen. De förlorar alltså 

kontrollen över de anställda. Katz & Kahn, genom Holmström (1995, s. 83), definierar kon-

troll som det inflytande eller den påverkan som får människor och enheter att arbeta i önskad 

riktning eller mot uppsatta mål. De beskriver det så här: 

 

“If some person has control over another in some matter, his influence is sufficiently strong 

that the cycle of desired behavior will be completed and any resistance or counterinfluences 

will be overcome in the process”. 

Katz och Kahn genom Holmström (1995, s. 83) 

 

De kritiserar alltså MBE-traditionen genom att säga att när någon har kontroll över tillvaron 

så kan den få människor att göra som den vill eller det den framför krav på och denna kontroll 

erhålls enligt oss inte i MBE-traditionen. 

 

Robbins, genom Björk & Ejdeholm (2006, s. 7), menar att företaget genom ansvarsfördelning, 

som empowerment bidrar med, förskjuter ansvaret från de högre nivåerna ner till de lägre 

nivåerna i företaget. Detta innebär då att personalen får mer eget ansvar för att fatta egna be-

slut. Detta är dock enligt Yeung, genom Björk & Ejdeholm (2006, s. 7), inte alltid positivt då 

det kan leda till ökad stress för den anställde. Även Länsisalmi, Pieró & Kivimäki, genom 

Björk & Ejdeholm (2006, s. 10), menar att ökat självstyre kan leda till stress. Det kan enligt 

Savery och Luks, genom Björk & Ejdeholm (2006, s. 7), uppstå på grund av att det blir en 

större arbetsbörda för den anställde och dessutom en högre arbetsosäkerhet. Detta anser de 

bland annat kan leda till att individens moral sjunker samt enligt Briner & Reynolds, genom 

Björk & Ejdeholm (2006, s. 9), ge en lägre nivå av välbefinnande och prestation samtidigt 

som frånvaron och omsättningen av anställda ökar. 

 

Många företag stöter enligt de Klerk (1996, ss. 83-86) på problem när de ska formulera verk-

samhetsmål och operativa mål. Detta leder till att företagen avstår från att formulera mål och 

istället väljer att förmedla vikten av att ta eget initiativ och ansvar. Därmed vill företaget att 

medarbetarna själva ska komma på meningen med sitt arbete. de Klerk menar att verksam-

hetsledningen inte kan styra sin organisation med hjälp av visionära mål, dessa anger bara 
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riktningen in i framtiden. Han menar vidare att företag både inom näringslivet och i offentlig 

sektor ofta förmedlar visioner istället för tydligt formulerade målsättningar. Vad beror då det-

ta på? Många gånger har de inte analyserat problemen tillräckligt och drar för tidiga och obe-

stämda slutsatser. Det kan även finnas mer eller mindre omedvetna intressen av att vara otyd-

lig. Till exempel så kan tydliga målbeskrivningar göra det lättare för personalen att hävda sina 

befogenheter.  Dessutom kan osäkerhet hos ledningen skapa ett större kontrollbehov än vad 

som skulle behövas. Det kan därutöver ständigt göras gällande att målsättningen inte tolkas 

rätt av den underordnade. Det kräver då i sin tur korrigerande styrning uppifrån. Genom 

ovissheten förblir medarbetaren i praktiken i för hög grad beroende av direktiv och beslut 

uppifrån för att kunna leda sin verksamhet. 

 

 

3.3 Sammanfattning 
 

Vi skulle vilja avsluta detta kapitel med en kort sammanfattning av teorin inför analysen. En 

modell som ofta används inom MBN-traditionen för att sätta mål är SMART-modellen. Den 

anger de viktigaste punkterna i vad det som MBN-traditionen står för. Dessa punkter är att 

mål ska vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbestämda. Punkten mätbar 

har vi tagit extra hänsyn till då uppsatsen handlar om just mål och mätning. Det förekommer 

dock vissa mätfel vilka kan vara att företagen bara låter sig mäta det som låter sig mätas exakt 

och därmed glömmer många mjuka värden eller att mäta sådant som inte går att påverka med 

mera. I denna tradition sätts enligt vår uppfattning dessutom målen högst upp i hierarkin, ex-

empelvis av ledningen. För att ledningen ska få sina medarbetare motiverade att uppnå målen 

använder företagen ofta bonussystem. Självklart finns det kritik mot denna tradition och deras 

argument är till exempel att företag genom mål blir låsta, de har inte tid med mål, eller att mål 

leder till konflikter. Dessutom menar Johnson genom relevance lost debatten att företag inte 

ska använda redovisningsinformationen till att styra sin verksamhet med utan redovisningssy-

stemet ska användas enbart för att redovisa resultat, inte kontrollera vägen dit. Han anser att 

det är viktigt att fokus inte flyttas från medarbetare och kunder då detta kan leda till ett före-

tags undergång. 

 

MBE-traditionen handlar mer om medarbetarna och deras prestationer. Det viktigaste med 

målen inom den här traditionen, enligt oss, är att de sätts på lägsta-chef nivå eller ända ner på 

personlig nivå. MBE-traditionen tar mer hänsyn till mjuka mål eftersom, såsom vi tolkar det, 

de anser att mätbarheten inte är det viktigaste utan medarbetarnas motivation ses som främsta 

anledningen till att sätta mål. Även i denna tradition finns såklart mätfel och exempel på det 

kan vara att ett mål kan uppfattas som tak för prestationen eller att mätningar på individnivå 

kan uppfattas som hotande.  Kritikerna till denna tradition påstår att då personalen får ett ökat 

självstyre utsätts den för högre arbetsosäkerhet och därigenom högre stress. Kritiker menar 

även att genom den högre arbetsosäkerheten kommer det krävas korrigerande styrning upp-

ifrån och medarbetarna kommer i praktiken ändå bli styrda av ledningen. 
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4. Empiri 
 

 

Vi presenterar nedan en sammanställning av de intervjuer som genomförts. Vi har gjort fyra 

intervjuer, den första med en marknadscontroller på Korsnäs, den andra med en ekonom på 

Sandvik, den tredje med VD:n och vice VD:n på Triennium Fastighetsentreprenad AB och den 

sista med ekonomichefen på Midroc Electro AB. Alla dessa har vi spelat in på band och även 

gjort anteckningar. 

 

 

4.1 Sammanfattning av intervju med Per-Olov Wikman, 
Korsnäs AB 

 

Tisdagen den 23 oktober 2007 intervjuade vi Per-Olov Wikman, marknadscontroller på 

Korsnäs. Wikman har jobbat på Korsnäs i 8 år men haft positionen som marknadscontroller i 

6 månader. Som marknadscontroller har Wikman framförallt ansvar för produktionslönsam-

heten och bokslutet för Gävles industridel. 

 

 

Företagsfakta 

 

”Korsnäs utvecklar, tillverkar och säljer nyfiberbaserade förpackningsmaterial avsedda för 

användare med mycket höga krav på effektiva, kreativa och funktionella förpackningslösning-

ar huvudsakligen inom konsumentvaruområdet.” 

 (www.korsnas.se) 

 

Detta är Korsnäs  (www.korsnas.se) affärsidé och deras vision är de ska bli den primära part-

nern för värdeskapande, fiberbaserade förpackningslösningar. Korsnäs har varit ett företag 

sedan 1855 och ägs sedan 1936 till 100 procent av Investment AB Kinnevik. Företaget har nu 

cirka 1900 anställda och en omsättning (år 2006) på 7 177 miljoner kronor. Korsnäs arbetar 

inom fyra produktområden. Dessa är vätskekartong, förpackningskartong, säck- och kraftpap-

per samt white top kraft liner. Numera ingår även Frövi i Korsnäs då de den 19 maj 2006 slut-

förde köpeavtalet. AssiDomän Frövi övergår alltså nu till att heta Korsnäs Frövi. 

 

 

Mål 

 

Korsnäs arbetar mycket med olika mål, däribland kan nämnas affärsmål, produktionsmål, 

kund- och utvecklingsmål, organisationsmål och miljömål. Styrelsen har ett grundläggande 

mål, vilket är affärsmålet, som i år är ett avkastningskrav på 14,5 %. Detta är ett långsiktigt 

mål som ska uppnås på det operativa kapitalet. Alla mål på Korsnäs kommer från styrelsen 

och bryts sedan ner till olika avdelningar och då är det upp till avdelningscheferna att kom-

municera ut målen till de anställda. Detta sker oftast på olika avdelningsträffar vid årets bör-

jan. Vad vi anser framkommer under intervjun är att Wikmans del i målarbetet är just att hjäl-

pa till att bryta ner målen som kommer uppifrån, men att det är upp till varje enhet att själva i 

diskussion med företagsledningen bryta ner sina mål. 

 

I samband med hopslagningen med Frövi AB har bonussystemet ändrats. Wikman säger att: 
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”Korsnäs arbetade tidigare med olika mål för olika avdelningar vilket också gav personalen 

olika förutsättningar för att få bonus.” 

 

Numera är det ett gemensamt bonussystem, vilket ger lika bonus för alla med en maxgräns på 

8000 kronor. Denna bonus grundar sig på två områden, dels resultatet och dels kvantiteten. 

Resultatet hänförs till lönsamheten vs budgeten och kvantiteten hänförs till produktion och 

försäljning. I denna bonus finns det olika nivåer, till exempel om resultatet hamnar mellan 

825-850 miljoner kronor så får all personal 1500 kronor i bonus. Liknande nivåer finns även 

för kvantiteten. Wikman återkommer ofta till att säga att årets mål för budgeten inte är 

verksamt – ingen kan riktigt styra dem. Alla kan försöka göra sin del i resultatet men han an-

ser att: 

 

”i det korta perspektivet så är det definitivt svårt att styra årets bonus.” 

 

Marknadsavdelningen kan försöka få kunderna att ta ut mer produkter men på långsikt hand-

lar det om att hitta nya produktmixer och produktportföljer för att anpassa det till vad kunder-

na vill ha. Wikman forsätter med att säga att i år har Korsnäs misslyckats med kommunika-

tionen om den bonus som gäller. Wikman visste bara det ungefärliga innehållet och hade en 

god gissning på vad bonusen skulle kosta företaget, men han visste inget i detalj. Han menar 

att: 

 

”om den som har hand om ekonomin inte vet vad bonusen innebär så vet nog inte alla med-

arbetare det heller.” 

 

Korsnäs har även ett vinstutdelningssystem, det utgår ifrån avkastningskravet på 14,5 %. 

Skulle Korsnäs få en högre avkastning än 14,5 % tilldelas medarbetarna 20 % av denna vinst 

efter skatt. Detta system har funnits i fem år och endast ett år har avkastningen överstigt må-

let. Den gången fick medarbetarna ut under 20 000 kronor i bonus, varav ca 8 000-10 000 

kronor var vinstdelning och resten bonus enligt det gamla bonussystemet som kunde ge max 

8 000 kronor. 

 

Korsnäs använder sig, enligt Wikman, inte av något individuellt bonussystem men vid varje 

lönesättning tas det hänsyns till den kompetens medarbetaren besitter. Wikman förklarar att 

lönesystemet är uppbyggt på olika lönegrader som baseras på arbetarens kompetens, till ex-

empel hur bra han/hon kan en viss maskin. Wikman säger ett antal gånger att Korsnäs ligger i 

ett slags ”mellanår” med både mål och bonus. De tar det lugnt för att integrationen med Frövi 

ska gå så bra som möjligt, låta besparingsprogrammet ha sin gång samt att ta fram mål för 

både Korsnäs och Frövi. Tanken är enligt Wikman att från och med nästa år så ska Korsnäs ha 

mer specifika mål och en annorlunda bonus. 

 

Wikman säger att: 

 

”svårigheterna med att sätta mål är att få ett mål som är nåbart.” 

 

Han anser att när ett mål blir för svårt att uppnå så resulterar det i omotiverade medarbetare. 

Som exempel ger han avkastningsmålet. När det finns ett mål som personalen inte kan vara 

med och driva så tappar de motivationen och risken med mål som är kopplade till bonus är att 

de kan få en negativ effekt. Det kan till exempel vara så att personalen anser sig gjort sitt bäs-

ta för att uppnå målen men på grund av yttre faktorer så blir det ingen bonus. Ett exempel från 
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förra året är när produktionen inte nådde upp till sitt mål och bonusen nästan uteblev för de 

kollektivanställda medan den administrativa avdelningen fick full bonus. Vid tidpunkten 

skrevs det insändare om detta i tidningarna av missnöjda medarbetare. Wikman menar att det 

alltid går att diskutera om hur målen har satts, om målen varit olika ”hårda” på olika avdel-

ningar, men i slutänden är det alltid VD:n som bestämmer hur bra eller dåligt målet nåtts. 

 

Problemet med mål enligt Wikman är att det alltid finns politiska aspekter. Ett exempel kom-

mer från en avdelning där ett av fem mål uppnåddes men detta mål överträffade de med 150 

%. Detta gav avdelningen ett snitt på 80 %. Hade företaget varit hård så hade arbetarna fått 20 

% i bonus men då spelar det politiska in, enligt Wikman. De menar att arbetarna fortfarande 

var motiverade och ger 80 % i bonus. Motivet för att sätta mål är enligt Wikman att motivera 

personalen och det uppnåddes ju i detta fall. Wikman menar personligen att det är: 

 

”svårt att få mål som är mätbara och som speglar det företaget vill nå.” 

 

En svårighet han kan se på sin egen avdelning är att det är svårt att få alla involverad i målen. 

Just nu är det endast tre till fyra av elva som påverkar det ekonomiska målet. 

 

 

Mätning 

 

Korsnäs har som vi tidigare nämnt framför allt hårda mål och alla deras mål mäts kontinuer-

ligt. Korsnäs har fyra produktområden och varje område har ett affärsteam. Wikman är delak-

tig i tre av dessa team som representant för ekonomiavdelningen. I varje affärsteam mäts re-

sultatet efter avskrivning månadsvis enligt Wikman och detta redovisas kvartalsvis till före-

tagsledningen. Wikman fortsätter att förklara att rapporterna om omsättningen innebär redo-

visning av de priser som de haft samt hur mycket volym som sålts och detta jämförs sedan 

med budget och prognoser för föregående år. Detta sker de första dagarna varje månad så af-

färsteamen har bra koll på hur de ligger till. Rapporter om omsättning görs månadsvis, budge-

ten sätts en gång per år och prognoser görs tre gånger per år. 

 

”Den ekonomiska rapporteringen till medarbetare och mellanchefer är återhållsam.” 

 

Detta förklarar Wikman med att eftersom Kinnevik är ett börsbolag så kan inte Korsnäs sprida 

potentiellt kurspåverkande information hur som helst, inte ens internt. Informationen som 

kommer fram kan vara aktiepåverkande och därför har Korsnäs börjat med att presentera ett 

månadspaket om hur det går för företaget som innehåller mindre finansiell information än det 

tidigare gjort. Däremot rapporteras alltid kvartalsrapporterna från Kinnevik när de offentlig-

gjorts, nackdelen är enligt Wikman att det tar tid innan detta sker. När månadspaketet kommer 

från ledningsgruppen så rapporterar varje enhetschef till sina underchefer och sen rapporterar 

avdelningscheferna till sina anställda och på så vis kommer viktig information om mål och 

mätningar fram till alla anställda. 

 

Från intervjun får vi fram att då Korsnäs är ett produktionsföretag så har målen för produktion 

oftast varit volymbaserade men de har även haft ”mjuka” mål. I stor utsträckning använder sig 

Korsnäs enligt Wikman av: 

 

”många hårda mål, de som är mätbara och specifika.” 
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I år har det inte blivit så många ”mjuka” mål, men vissa avdelningar har haft det förut. Till 

exempel så hade IT-avdelningen mål som anses vara ”mjuka” och för att mäta hur de nått upp 

till dessa mål så skickades kundenkäter till avdelningens interna kunder ut och kunderna fick 

svara på hur bra de skött sig och avdelningen kunde mäta utfallet av denna undersökning.  

 

 

4.2 Sammanfattning av intervju med Martin Svensson, Sandvik 
AB 

 

Tisdagen den 30 oktober 2007 hade vi en telefonintervju med Martin Svensson, ekonom på 

Sandvik. Svensson har under 7 år arbetat på Sandvik, dels som ekonomichef på IT-sidan och 

dels som ekonom på SMT men numera som ekonom och projektledare. Han är projektledare 

för att införa en ny intern resultaträkning, där det ingår att förtydliga ett av koncernens mäte-

tal. 

 

 

Företagsfakta 

 

Sandvik (www.sandvik.se) startades 1862 och har sedan dess utvecklats till en världsomspän-

nande koncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda nischer. 

Företaget grundades av Göran Fredrik Göransson. Han var den första som lyckades använda 

Bessemermetoden för stålframställning i industriell skala. Verksamheten inriktade sig tidigt 

på hög kvalitet och vidareförädling, satsning på FoU, nära kontakt med kunderna samt export. 

Deras affärsidé är att: 

 

”utveckla, tillverka och marknadsföra högt förädlade produkter och lösningar som bidrar till 

att öka produktiviteten och lönsamheten hos våra kunder.” 

 

Sandviks (www.sandvik.se) verksamhet omfattar affärsområdena Tooling, Mining and Con-

struction (SMC) samt Materials Technology (SMT). De representeras i 130 länder och hela 

koncernen har 42 000 anställda. I Sverige är det 10 586 anställda. Deras omsättning beräknas 

till ungefär 72 miljarder kronor. Sandviks affärsfilosofi har i stort sett varit densamma sedan 

starten och den är att Sandvik ska vara ledande inom utvalda områden. 

 

 

Mål 

 

Svensson som anställd är inblandad i mål och mätning, där han har personliga mål som kom-

mer från hans närmsta chef. Målen baserar sig dels på företagets och dels på hans egen presta-

tion. När Svensson var ekonomichef var det hans uppgift att sätta upp mål för de anställda 

som rapporterade till honom. I intervjun framkommer det att i det projekt Svensson är ledare 

för så arbetar de med att förtydliga ett mätetal som är närbesläktat med EVA (Economic Va-

lue Added). Sandviks egna modell kallas SVA (Sandvik Value Added) och innehåller kom-

ponenterna: 

 

 genomsnittlig kapitalkostnad 

 sysselsatt kapital 

 resultat 
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”I grunden arbetar vi betydligt mer med mål idag än för 7 år sedan.” 

 

Svensson förtydligar med att det är mycket mer personliga mål nu än det var förr. De person-

liga målen är både mjuka och hårda. Ett exempel på ett personligt mjukt mål är att bli tydliga-

re i sin kommunikation med andra. Svensson ger också ett exempel på ett hårt mål som kan 

vara att införa en ny intern resultaträkning. 

 

Motivet som Svensson ger till varför Sandvik arbetar med mål är att se till att alla går i samma 

riktning då Sandvik under senaste åren växt så mycket. I målprocessen ingår det att titta på 

företagets övergripande mål och koppla de personliga målen till dessa, för att de anställda 

skall se hur de aktivt bidrar till att företaget lyckas bättre. Ett annat motiv är att målen upp-

muntrar de anställda och företaget får med automatik ett bra feedbacksystem. Vi tolkar det 

dock som att det framförallt handlar om att se en koppling mellan företagets och den egna 

prestationen, enligt Svensson. 

 

Sandvik arbetar idag efter en enkel modell vid målsättning vilken utgår från de utvecklings-

samtal som hålls minst 2 gånger per år som Svensson för med sin närmsta chef. Från septem-

ber börjar de tänka på vilka nya mål som ska sättas nästa år och mars/april sätts de nya målen 

för att senare i september följa upp dem. I september ser de om de anställda är på rätt väg och 

denna process pågår kontinuerligt.  

 

”Det svåra med att arbeta med mål är att säkerställa att de går hand i hand med företagets 

övergripande mål.” 

 

Det svåra anser Svensson även är att hitta kopplingarna mellan målen men annars kan Svens-

son inte se något negativt med att arbeta med mål utan menar att den tid det tar att sätta mål 

och implementera dessa hos medarbetarna är mödan värd. Det som Svensson ser som positivt 

är att företaget kan checka av hela tiden samt att målen skapar fokus. Svensson menar även att 

mål leder till flexibilitet, detta förklarar han med ett exempel som om det blir mycket att göra 

så kan företaget gå till målen och se vad som är viktigast och lägga annat åt sidan. I detta läge 

gäller det att tänka på vad som egentligen är viktigt och om målen är rätt satta annars menar 

Svensson att målen kan ändras, därav flexibiliteten. 

 

På Sandvik är det styrelsen och ledningen som sätter alla de övergripande målen. Svensson 

förklarar det som att målen sedan bryts ner på de olika affärsområdena (SMT, SMC och Too-

ling) och vidare ner i hierarkin så att de till slut landar som personliga mål. Svensson menar 

dock att det blir en slags tvåvägskommunikation då de längre ner i kedjan ifrågasätter målen 

och kommer med förslag på ändring av tillvägagångssätt eller liknande. 

 

”Kommunikationen till medarbetarna sker via cheferna.” 

 

Denna kommunikation sker via utvecklingssamtalen som cheferna har inom de olika affärs-

områdena. På frågan om Svensson tror att alla medarbetare vet om alla mål så svarar han nej, 

men han fortsätter med: 

 

”behöver alla anställda känna till alla mål?” 

 

Han är inte så säker på att så är fallet. Vi tolkar det som att Svensson ser det som viktigast att 

medarbetarna ser avdelningens mål och dess koppling till Sandviks övergripande mål och hur 
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de bidrar till ett bättre Sandvik. Han menar att det gäller att förenkla så långt som möjligt,  

mellannivåerna behöver inte alla känna till enligt Svensson. 

 

Något motstånd till mål vill Svensson inte påstå att han stött på, men han ger ett exempel när 

han själv var ekonomichef på IT-avdelningen. Där hade de tidigare inte jobbat så mycket med 

personliga mål och då såg de anställda målen som ett kontrollorgan för företagets skull. 

Svensson anser dock att målen är precis lika mycket värda för de anställda och deras möjlig-

het att utvecklas. Han menar dock att det kan gå trögt i början och fortsätter med att säga: 

 

”om man inte når upp till målen kan det bli lite obekvämt.” 

 

Han anser samtidigt inte att målen ska vara för lätta att nå för då är det inget mål utan ”busi-

ness as usual”. Det tar tid att implementera tänket men han har inte upplevt något stort mot-

stånd till målarbete. Han tror att de flesta medarbetare är positiva till att arbeta med mål. Of-

tast så finns det en slags belöning kopplat till målen, så när målen nås får de anställda något 

extra och då blir de positivt inställda. Bonussystemet som gäller i Sverige kommer i form av 

resultatandelar. Vad Sandvik gör för att motivera sina medarbetare i arbete med mål är enligt 

Svensson dels detta bonussystem och till viss del utbildning. Vi tolkar Svensson som att ut-

bildningen inte direkt fungerar som en belöning utan mer som en grundförutsättning för att 

klara av att nå upp till målen. 

 

 

Mätning 

 

Enligt Svennson så mäter Sandvik de finansiella målen varje kvartal och övriga mål samt de 

personliga målen mäts minst 2 gånger per år. De tittar på hur de ligger till, hur de ska agera 

om de ligger en bit ifrån målet samt hur de kan förbättra målen och detta görs med den närms-

ta chefen. Svensson har inte varit med att de mäter mål som inte följs upp och fortsätter med 

att säga att det är lättare att mäta de hårda målen. Svensson menar att det de ska jobba med 

vid målsättning är att alla mål ska vara mätbara. Det är viktigt enligt Svensson att inte bara 

sätta upp mjuka mål men han menar att det är risken ibland om personen inte är van att jobba 

med mål, att man: 

 

”hellre tar ett mjukt mål för då är det inte lika farligt om det inte går att mäta på en skala på 

1-10.” 

 

Svensson menar dock att ett mjukt mål får en hård bedömning, det vill säga att någon talar om 

för en om målet lyckats eller inte, medan ett hårt mål får en mjuk bedömning. Till exempel 

om du nådde upp till 7 men målet var 8 så kan det diskuteras vad som kan göras för att nå upp 

till 8. 

 

Svensson har inte varit med om att de inte mäter de mål de sätter upp. Han menar att mätning-

arna definitivt tillför något i verksamheten och att de är meningsfulla. Om mätningarna inte 

tillför något så ska de inte ska finnas och han menar att: 

 

”vi ska inte hålla på med saker för sakens skull.” 

 

Medarbetarna får feedback på de uppnådda målen kontinuerligt. I hans fall är det lätt med 

feedback eftersom de i ett projekt har en klar start- och slutpunkt och ett antal aktiviteter som 
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är inplanerade däremellan. Svensson har en styrgrupp som han rapporterar till och han och 

hans närmsta chef går också igenom målen. 

 

Svensson har inte under sin tid på Sandvik sett eller gjort några mätfel, men med det vill han 

inte påstå att de är perfekta. Det är klart att det finns mätfel och han menar att det är naturligt 

att göra misstag. Han ger några exempel på mätfel som skulle kunna göras och det är om före-

taget kopplar bort sysselsatt kapital och bara tittar på vinsten eller om företaget bara ser till 

aktiekursen och inte tittar på vinsten. Dessa är enligt Svensson: 

 

”två snygga feltramp.” 

 

En felmätning vid personliga mål är om de märker att målen är felsatta, alltså att de koncent-

rerat sig på fel saker och att det kommit upp aktiviteter som borde ha varit mål istället. 

 

”Mätningen i sig brukar inte vara några problem utan det är mer nivåerna som är svåra att 

sätta, det vill säga att nivåerna är rimligt höga.” 

 

Vi tolkar Svensson som att han menar att det går att parera problemen redan innan målen 

sätts. Att målen ska vara mätbara och ge den information som företaget är ute efter är viktigt 

enligt Svensson och det kan företaget se innan och rätta till om så inte är fallet. Han ser dock 

inga problem som oöverstigliga mål, men han pekar på att det är just mätbarheten som är svår 

att uppnå. 

 

Avslutningsvis säger Svensson att Sandvik använder sig av egenvärdering när det gäller upp-

följning av målen. Detta sker oftast på de mjuka målen och på det sättet att både han och hans 

närmsta chef båda värderar Svensson för att sedan diskutera svaren. Skriftliga enkäter görs det 

vid varje utbildning för att utvärdera hur den har varit och uppföljningssamtal använder de sig 

definitivt av i form av de personliga utvecklingssamtalen. 

 

 

4.3 Sammanfattning av intervju med Dan Svedberg & Kent 
Nilsson, Triennium Fastighetsentreprenad AB 

 

Tisdagen den 20 november 2007 var vi på Trienniums kontor i Gävle för att intervjua Dan 

Svedberg och Kent Nilsson. De är VD och Vice VD samt ingår i styrelsen för Triennium Fas-

tighetsentreprenad AB. 

 

 

Företagsfakta 

 

Triennium Fastighetsentreprenad AB (www.triennium.se) startades år 2000 av Dan Svedberg 

och Kent Nilsson. Det är ett tjänsteföretag som har kunder i Gävleborgs län, Uppland och 

Dalarna. Företaget har 12 stycken fast anställda med olika kompetenser och cirka 5 stycken 

säsongsarbetare under högsäsongen vår och sommar. Detta leder till att Triennium även köper 

mycket tjänster. Deras prognos för omsättningen år 2007 ligger på cirka 19 miljoner kronor. 

Trienniums affärsidé är: 

 

”att med seriöst och professionellt affärsmannaskap och ett brett tekniskt kunnande skapa 

mervärde för våra kunder.” 
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Trienniums tjänster utgörs av två verksamhetsgrenar. Den ena är fastighetsteknisk förvaltning 

vilket innebär drift, underhåll och skötsel av fastigheter och den andra är byggentreprenad-

verksamhet vilket innebär projektledning avseende nybyggnad och ombyggnad samt byggser-

viceåtagande. Företaget har mottagit diplomeringar ”Framgångsrikt företagande” samt ”Trip-

pel A” för högsta kreditvärdighet. 

 

 

Mål 

 

Den 9 november i år sålde Svedberg och Nilsson aktierna i företaget. Tidigare var de alltså 

ägare till företaget. De hade som mål att år 2008 rekrytera en VD som skulle ta Svedbergs 

plats i företaget och arbeta tillsammans med honom för att säkra företagets tillväxt, då både 

Svedberg och Nilsson är 57 år. Under den vägen hittade de en annan möjlighet vilken var att 

en köpare kom in i bilden, som delade både deras vision och mål. Den nye ägarens syn på 

affärsidé och målstyrning stämde exakt överens med Svedbergs och Nilssons vilket Svedberg 

tycker känns mycket bra. Ägarna kommer ha ett nytt tillväxtmål som är högre än vad det tidi-

gare varit men Svedberg anser att framtiden får utvisa hur det kommer att byggas eftersom 

ägarbytet fortfarande är så nytt. Företaget kommer i övrigt inte förändras i och med ägarbytet 

utan kommer att fortsätta som vanligt. 

 

Svedberg påpekar hur viktigt han anser det är med mjuka parametrar och personal, han menar 

att: 

 

”ett företag måste se personalen som den främste investeringen och gör de inte det då kan de 

glömma alla andra mål.” 

 

Detta motiverar han med att personalen i företaget inte gör någonting ensam utan alla hjälps 

åt. Svedberg tror att högt till tak och öppenhet är nyckeln till framgång. Detta är också ett av 

Trienniums mjuka mål, det vill säga total och naturlig öppenhet, att det är högt till tak och att 

alla ges möjlighet till egna uttryck. Vi tolkar Svedberg som att detta är något som finns natur-

ligt i företaget. Detta mål innebär också mycket eget ansvar. Svedberg menar att detta inte är 

något som passar alla men omsättningen på personal har dock under alla år varit mycket låg. 

Några andra exempel på Trienniums mjuka mål är:  

 

”att med seriöst och professionellt affärsmannaskap, ett brett yrkeskunnande arbeta långsik-

tigt, skapa mervärde för våra kunder samt deras kunder och under de närmsta tre åren ut-

veckla företaget med tillväxt, stabilitet och lönsamhet.” 

 

”få kunden att vara nöjaktig och känna fullt förtroende.” 

 

Även arbetet med miljömål är viktigt för Triennium och dessa omfattar både den direkta mil-

jöpåverkan företaget orsakar samt den indirekta miljöpåverkan som uppkommer genom deras 

förvaltningsåtaganden, byggledning med mera.  

 

Triennium är ett latinsk ord som på svenska betyder ”tidsrymd av tre år”. På denna grund har 

Svedberg och Nilsson satt upp 3-års mål i stort. Svedberg menar att de mäter dem lite grann 

men tillägger att det inte får bli för djupt och inte för mycket detaljer. De har en inriktning 

som de följer vilken är att växa lugnt och fint med egna medel, detta är också ett av deras hu-

vudsakliga mål. 
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Arbetet med mål har inte förändrats under dessa 7 år och Svedberg ser inge större svårigheter 

men tror att ju större företaget blir desto mer komplicerat blir målarbetet. Triennium har haft 

en tillväxt på i snitt 25-30 % sen de startade år 2000. Svedberg menar dock att när ett företag 

börjar från noll är det ingen konst att klättra snabbt men att företaget sedan kommer till en 

tröskel. Svedberg ger ett annat exempel på ett hårt mål Triennium använder vilket är ett resul-

tatmål. Detta för att kunna leva upp till tillväxten och få fortsatt tillväxt. Svedberg menar att 

resultatmålet uppnås med de mjuka målen som grund. 

 

I övrigt kommunicerar de inte ut målen på något visst sätt utan Svedberg och Nilsson påpekar 

öppenhet och lyhördhet som två viktiga faktorer vad gäller kommunikation och tror genom 

detta att alla 12 medarbetare är medvetna om målen. Svedberg påpekar att de inte arbetar på 

ett sätt så de sitter i grupp och målstyr utan menar att målstyrningen sker varje dag runt till 

exempel fikabordet. 

 

Mätning 

 

På frågan om de mäter företagets prestationer menar Svedberg att de gör det utan att vara 

medvetna om det. Han menar att de i resultatet ser effekten av hur de anställda sköter sig, hur 

de sköter sina tider, hur de sköter sina kundrelationer med mera. 

 

Målen mäts genom resultatutveckling och tillväxtmål. Nilsson tillägger att de även arbetar 

med kundundersökningar genom att skicka ut kundenkäter. Dessa enkäter mäts och Svedberg 

menar att detta ger en kick för alla medarbetare då de är bra. Nilsson tillägger att även om den 

inte skulle vara bra så är det positivt då företaget får svart på vitt vad de måste analysera och 

förbättra. Dessa enkäter kommuniceras kontinuerligt, ungefär månadsvis, ut till medarbetarna.  

 

 

4.4 Sammanfattning av intervju med Kim Soini, Midroc Electro 
AB 

  

Torsdagen den 22 november träffade vi Kim Soini, ekonomichef på Midroc Electro AB, på 

huvudkontoret i Sandviken. Soini har jobbat där sedan april 2007 och sitter även med i led-

ningsgruppen, innan det har han en historia på Gyproc AB och inom bankvärlden. Han har 

dessutom en magisterexamen i ekonomi bakom sig.  

 

 

Företagsfakta 

 

Midroc Electro AB (www.midroc.se) ingår i Midroc-guppen vilken ägs av Mohammed Al-

Amoudi och familjen Wikström. Företaget har funnits sedan 1996 och innan dess var Midroc 

Electro AB, Elektro-montage i Sandviken AB. Företaget har 1400 medarbetare och finns på 

35 orter i Sverige.  

 

Midroc Electro AB är ett el och automationsföretag inom områden som elinstallation, indust-

riell automation & IT, kraft, kyla, kommunikation & säkerhet. Omsättning för år 2007 ligger 

på cirka 1.6 miljarder kronor. Deras affärsidé är:  
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”Med kunden i fokus erbjuder vi tjänster inom automation, el, kommunikation och säkerhet, 

med senaste teknik och branschens bästa yrkesfolk.” 

 

Projekt som de just nu är med och driver är bland annat installations- och automationsprojekt 

för gruvindustrin. 

 

 

Mål 

 

Midroc Electro arbetar enligt Soini enbart med målstyrning. I affärsplanen ingår både mjuka 

och hårda mål, sammanlagt 13 stycken. Som hårda mål nämner han ekonomimål, tillväxtmål, 

förbättring från föregående års mål med mera. Detta är också grunden för hur både företaget 

och medarbetarna styrs. Andra exempel på mål som Soini nämner är kvalitetsmål och kund-

mål. 

 

Affärsplanen, där målen ingår, är en 3-årsplan och revideras årligen. Den Soini visar oss på 

dataskärmen gäller för 2008 till 2010 men nästa år revideras den och gäller då för år 2009 till 

2011. Soini motiverar revideringen med ett exempel att om konjunkturen går upp så måste 

Midroc Electro följa efter med att höja målen vad gäller exempelvis avkastningskravet. Det 

har enligt Soini blivit mer mjuka mål på senare år vilket beror på att miljömedvetenheten har 

ökat. Här tar han som exempel upp alla firmabilar (ca 400 stycken) som rullar ute på gatorna. 

Ett mål är enligt Soini att minska bränsleförbrukningen. Detta görs genom att införskaffa 

bränsleeffektiva och samtidigt miljövänliga bilar men han påpekar att det trots allt inte bara är 

bilarna som går att påverka. Han menar att även förarna och förarbeteende sparar mycket på 

miljön, som att till exempel sänka farten. I mätningen av detta mål tas alltså hänsyn till både 

förare och bil. Förutom att spara på miljön är detta mål även en PR-fråga. Soini kopplar ihop 

miljömålet och PR-motivet på det här viset: 

 

”vi har en bilpark på cirka 400 bilar där vi ska komma ifrån dom här bensinslukande bilarna 

in på miljöbilar… vi ska inte uppfattas som dom som smutsar ner utan dom som tänker på 

miljön, det är ett mjukt mål, mätbart, men inte kanske med ekonomiska termer utan mer sam-

hällsansvar.” 

 

Midroc Electro vill enligt Soini uppfattas som ett rent och bra alternativ och som ett företag 

som tänker på miljön, vilket han påpekar ett flertal gånger. Bilarna är trots allt, enligt Soini, 

Midroc Electros ambassadörer ute i samhället och en miljöbil ger positiv PR. Vi uppfattar 

Soini som att miljön är ett viktigt motiv jämte ekonomiska motiv till att arbeta med mål.  

 

Midroc Electro använder ingen modell för att sätta mål utan anpassar målen efter hur verk-

samheten utvecklas och reviderar dem. Ledningsgruppen funderar även om det är några nya 

mål som skulle behövas. Sedan tas även målen upp i en större chefsgrupp där bland annat alla 

avdelningschefer ingår. Denna grupp får även de tycka och tänka kring målen. Sammanfatt-

ningsvis förstod vi det som att målen sätts högst upp i hierarkin för att sedan gå ut på remiss 

till olika instanser där det kommer in synpunkter och åsikter om de till exempel vill lägga till, 

förändra eller ta bort några mål. Sammanlagt blir det alltså cirka 50 personer som är med och 

tycker och tänker kring målen. Slutligen är det ledningen som sammanställer målen och 

kommunicerar ut dem. Soini menar att ju fler som är inblandade i målarbetet desto lättare är 

det att få personalen att leverera. Han vill inte leva i ett företag där ledningen sätter målen och 

personalen följer efter. När personalen varit med och sagt sitt om målen kan ledningen sedan 

säga att: 
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”ni har varit med och sagt till, det här är också era mål.” 

 

Det blir då en tillhörighet vilket leder till att personalen också tycker att de äger målen. Soini 

menar att alla medarbetare är medvetna om alla mål. Han anser att alla medarbetare har rätt att 

få information från sin närmsta chef ”live”, alltså inte via e-mail. Vi uppfattar det som att Soi-

ni anser att detta är väldigt viktigt då han upprepar detta flera gånger. Detta sker via avdel-

ningsmöten, månadsmöten och divisionsmöten. Han motiverar detta med att om en person får 

en stor mängd e-mail per dag så kanske nästa e-mail han eller hon får blir inte uppmärksam-

mat. Soini menar att personalen på ekonomiavdelningen väl känner till de mål som gäller för 

Midroc Electro AB. Detta på grund av att han anser att målen är så viktiga att han tar upp dem 

ofta. Han anser att denna typ av kommunikation är effektiv och tror även att personalen upp-

skattar detta sätt att få information. 

 

Soini anser att det är viktigt att målen är väl genomarbetade och realistiskt satta med tanke på 

nivå etcetera. Tack vare att flera personer även utanför ledningen är involverade blir det enligt 

Soini bra, detta är även lite av en egenkontroll av ledningen. Har de satt ett orealistiskt mål 

kommer detta komma tillbaka som feedback av dessa personer utanför ledningen. Når företa-

get inte upp till ett mål är det något som är fel, antingen underpresterar personalen eller så är 

målen orealistiskt satta. Ser någon på vägen mot målet att det inte kommer fungera kan led-

ningen revidera målet under tiden. I övrigt ser han inga svårigheter med att sätta mål och att få 

arbetarna att arbeta mot dem. Soini säger att Midroc Electro är en geografiskt spridd organisa-

tion vilket gör att det ofta är upp till varje chef att agera. Han anser att det är svårt att leda en 

sådan organisation men menar ändå att Midroc Electro lyckats bra med detta. Vi tolkar Soini 

som att han anser att alla mår bra att veta sina mål, veta vart de är på väg och att jobba efter 

att ha ett mål. Soini ser heller inget negativt med att arbeta med mål utan ser enbart positiva 

sidor med detta. Detta motiverar han med att genom att sätta mål ger man individen frihet. 

Han ger som ett exempel att om en avdelning skall nå ett visst täckningsbidrag så är det enligt 

Soini upp till personalen att klara detta, han går aldrig in och detaljstyr. Frihet under ansvar 

leder till bästa resultat. 

 

Soini styr sina anställda och företaget genom målstyrning och vill undvika detaljstyrning så 

mycket som möjligt. Han har ett personligt mål som innebär att personalen ska kunna växa 

och bli självständiga. För detta använder han en trappstegsmodell där personal kan vara inom 

en viss kategori.  

 

1. Väntar – Kräver detaljstyrning 

2. Frågar – Kräver detaljstyrning  

3. Föreslår – Diskussionsunderlag 

4. Agerar och rapporterar – Kräver ingen detaljstyrning 

5. Agerar – Kräver ingen detaljstyrning 

 

Soini påpekar starkt att detta är hans egna syn på ledarskap och inte Midroc Electros. Han 

menar att om personal skulle vara inom kategori 4 - 5 så skulle detta underlätta hans arbete 

otroligt mycket. Då skulle han kunna koncentrera sig på det som är hans jobb, att styra företa-

get, istället för att behöva detaljstyra personalen. Då anser han att han lyckats som chef.  

 

Soini anser personligen att grunden till allt ledarskap är: 

 

”att man av egen vilja når överenskommet resultat.” 
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Han anser vidare att den viktigaste frågan en chef ska kunna ställa till sina anställda är: 

 

”hur vet du om du gör ett bra jobb?” 

 

Med det uppfattar vi att han menar att om företaget inte har uppsatta mål har du inget svar på 

ovanstående fråga. När alla medarbetare kan ge ett tydligt svar på den frågan då har Soini 

vunnit som chef, avdelningen vunnit som avdelning och företaget går framåt. Har företaget ett 

mål och det är målstyrt, då vet Soini om personalen uppnått det eller inte. Det är då lätt för 

Soini som chef att gå in och fråga hur det går och personalen kan svara med hjälp av målen.  

 

 

Mätning 

 

Midroc Electro mäter utfall mot mål. Soinis personliga åsikt vad gäller mätningar är att:  

 

”allt som inte mäts och följs upp, är inte bra mål. Sätter du upp ett mål och du vet att ingen 

kommer kolla det, hur gör du? Jo, i många fall gör man inte sitt yttersta för att nå målet.” 

 

Vi tolkar detta som att om företaget sätter upp mål och personalen vet att ingen kommer kolla 

det, vem gör då sitt bästa för nå dit? Människan i allmänhet gör först det som är roligt, sen det 

man är bra på och sist det man måste göra. Han ger exemplet på att: 

 

”vem som skulle prestera bra i skolan om det inte fanns betyg?” 

 

Ett mål, är enligt Soini, till för att vara mätbart, är målet inte det är det bortkastad tid, men 

med det menar han inte att företaget ska hoppa över de mjuka målen. De mjuka målen menar 

han går också att mäta upp men det kanske inte alltid går att sätta ekonomiska termer på dem. 

Han menar att han omöjligt kan gå in med sin personal på ett PU-samtal eller lönesamtal och 

prata om deras mål om de inte är mätbara. Han ifrågasätter hur han ska kunna säga att perso-

nalen har gjort ett bra jobb om målen inte är mätbara. Alla mätningar följs upp varje månad 

och kommuniceras ut till personalen. Han anser att mätningarna är motiverande för medarbe-

tarna samtidigt som det även är ett sätt för företagsledningen att styra företaget. Vi tolkar Soi-

ni som att han inte ser några direkta mätfel som kan göras då ledningen har klara direktiv för 

hur mätningarna ska gå till. 

 

För att mäta kvalitetsmål och kundmål skickar Midroc Electro ut enkäter efter varje genom-

fört projekt. Enkäterna går ut på hur kunden uppfattar företaget vad gäller exempelvis pris, 

kvalité, leverans, service med mera. Dessa enkäter ska skickas ut efter varje projekt, vilket 

blir cirka 900 enkäter per år. 
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel sammanfattar vi det empiriska materialet som presenterats i föregående kapitel 

samt kopplar det till den litteraturstudie som lagts fram i kapitel tre. För att göra denna ana-

lys så fullständig som möjligt valde vi att komplettera intervjuerna med 4 e-mail intervjuer. 

Dessa e-mail går att återfinna i bilaga 2. 

 

 

5.1 Mål  
 

Efter vår teoretiska och empiriska genomgång tolkar vi det som att målarbetet har utvecklats. 

Enligt Johansson & Skoog (2001, ss. 5-6) har fokus flyttats från de traditionella redovis-

ningsmålen till att lägga mer fokus på de mjuka målen. Svensson och Soini menar också att 

det har blivit mer mjuka mål än det varit tidigare, detta stämmer även med hur vi förstod 

målarbetet på Korsnäs enligt Wikman, trots att de just nu endast har ett hårt mål. Det var en-

dast på Triennium som arbetet med mål inte hade förändrats, detta tolkar vi som att det beror 

på att företaget var nystartat för 7 år sedan och deras mål: 

 

”att växa lugnt och fint med egna medel…” 

 

… inte har behövts att ändrats då de fortfarande arbetar mot det målet. Vi har även förstått att 

storleken på företaget spelar en viktig roll i hur företagen arbetar med mål och mätning vilket 

vi kan se genom att de tre stora företagen (Korsnäs, Sandvik och Midroc Electro) har många 

hårda mål och är väldigt resultatinriktade medan Triennium har många mjuka mål och lägger 

stor vikt på personalen. Med det menar vi inte att de andra tre företagen struntar i personalen 

utan endast att de inte lägger lika stor vikt vid det då det gäller målsättning. Vi har förstått att 

det kan vara lättare för ett mindre företag att mäta personalen än det är för ett större och därför 

tror vi att Korsnäs, Sandvik och till viss del Midroc Electro undviker att sätta upp sådana mål 

som är svåra att mäta. 

 

Efter våra intervjuer har vi förstått att arbetet med mål är väldigt viktigt för samtliga företag. 

Liksom Persson (2005, s. 14) menar så ser respondenterna också att det är lättare för en verk-

samhet att utvecklas om det finns klara mål. Wikmans och Svenssons motiv till att arbeta med 

mål är för att motivera medarbetarna och Svensson har även motivet att se till att alla går åt 

samma håll. Svedberg och Nilsson tolkar vi som att motivet till att arbeta med mål är för att 

personalen ska vara motiverade. Svedberg menar att: 

 

”ett företag måste se personalen som den främste investeringen och gör de inte det då kan de 

glömma alla andra mål.” 

 

Soini ser miljön som en viktig anledning till att arbeta med mål på Midroc Electro, men lön-

samheten är ett annat motiv. Efter att ha genomfört empiriundersökningen har vi förstått att 

målen är väldigt viktiga för samtliga företag, men de arbetar olika med mål, alltså olika mål är 

olika viktiga för olika företag. Genom att arbeta med mål tror vi medarbetarna känner att de 

kan påverka, ha inflytande och vara delaktig på arbetsplatsen. Människor utvecklas mer då de 

har ett mål att sträva efter och dessutom får feedback på det han eller hon gör. Detta mål me-

nar vi dock ska vara nåbart för att generera i utveckling. Om ett mål känns långt borta, ett mål 
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som medarbetarna inte kan påverka med sitt arbete så kommer de heller inte känna att de ut-

vecklas.  

 

Om vi ska försöka dela upp de olika företagen i de två traditionerna då det gäller hur de arbe-

tar med mål så ser vi att Korsnäs, Sandvik och Midroc Electro dras mer mot MBN-traditionen 

medan Triennium dras mer mot MBE-traditionen. Detta då vi förstått att mätbarhet på målen 

är vikigt för Sandvik enligt Svensson och även för Midroc Electro enligt Soini. Vi uppfattade 

även Wikman som att Korsnäs anser det viktigt med mätbarhet då de mäter alla målen. Vi 

förstod att Svedberg däremot inte anser att det är lika viktigt att målen ska gå att mäta, utan 

han menar att öppenhet och högt i tak är nyckeln till framgång i Triennium. Vi tolkar MBE-

traditionen som att målen inte behöver vara exakt mätbara och att de mjuka värdena måste få 

större plats och detta tycker vi stämmer in på det intrycket vi fick av Triennium. 

 

I de olika traditionerna så ses det olika på var i företaget målen ska sättas och formuleras. I 

MBN-traditionen sätts målen av ledningen, högst upp i hierarkin medan målen i MBE-

traditionen sätts på varje ledningsnivå. Vi tolkar det som att de som står bakom MBN-

traditionen anser att högsta ledningen kan, genom att formulera de övergripande målen, mins-

ka risken att olika avdelningar börjar köra sina egna lopp. I MBE-traditionen har vi förstått att 

målen kommer från närmare chefer som vi anser har mer insikt i just den verksamheten där 

målen ska sättas, och har därigenom lättare att få målen genomförda och uppföljningen av 

dem blir lättare. Anhängare till MBE-traditionen ser det som dömt att misslyckas om målen 

kommer från högsta ledningen då det tar lång tid att kommunicera ut målen till alla. Vi har 

förstått att Svensson dock anser att det är värt den tid det tar att sätta målen och implementera 

dem hos medarbetarna. Sandvik får sina mål från ledningsnivå, liksom de andra tre företagen. 

På Korsnäs och Sandvik bryts dessa mål ner för att anpassas till de olika avdelningarna enligt 

vår tolkning av de intervjuade. På Korsnäs och Sandvik har vi förstått att det krävs mer av 

företagen för att kommunicera ut målen då de är större företag. Triennium är en litet företag 

med endast 12 anställda och har, vad vi förstått, inga mellannivåer alls vilket enligt oss gör 

det lättare att få ut budskapet med målen. Även på Midroc Electro har vi tolkat det som att det 

krävs mer då det gäller implementeringen av målen, men inte lika mycket som på Korsnäs 

och Sandvik.  

 

Vi har förstått att det kan vara olika bra med varifrån målen kommer beroende på företagets 

storlek. Vi har tolkat det som att i de mindre företaget spelar det inte lika stor roll varifrån 

målen kommer eftersom att det inte blir några problem att kommunicera ut dem. I de större 

företagen tolkar vi det som lättare om varje avdelning har egna mål för att de anställda ska 

känna sig närmare målen. På Sandvik bryts, enligt Svensson, målen ner på avdelningsnivå och 

det känner vi är ett bra alternativ då målen kommer från ledningen. Medarbetarna kan ändå 

känna tillhörighet till målen och se hur de kan påverka dem. Korsnäs använder sig också av 

nedbrytning av målen men som vi förstår så har detta inte skett i år, då Wikman säger att de 

ligger i ett mellanår. Deras avkastningskrav på 14,5 % har inte brutits ner utan är detsamma 

för alla. Detta ser både vi och Wikman som negativt då medarbetarna inte har en direkt påver-

kan på detta krav. 

 

När det gäller att implementera målen hos medarbetarna så frågade vi företagen om de trodde 

att alla medarbetare var medvetna om alla företagets mål, detta ansåg varken Svensson eller 

Wikman.  Vi tolkar Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 581) som att de anser att medarbetar-

na endast behöver förstå innebörden av de mål som är relevant för dennes arbete. På Korsnäs 

ansåg Wikman att de i år hade misslyckats med kommunikationen då det gäller vad som ska 

uppnås för att få bonus och på Sandvik anser Svensson att inte alla behöver veta alla mål. Det 
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räcker med att de som är berörda och kan påverka målen är medvetna om just de målen. Soini 

menar att alla på ekonomiavdelningen på Midroc Electro är medvetna om alla målen. Vi lik-

som Ax, Johansson & Kullvén (2006, s. 581), menar att det är viktigast att vara medveten om 

just de mål som berör en själv, och de mål som går att påverka. 

 

I MBN-traditionen har vi förstått det som att hårda mål anses viktigare medan det i MBE-

traditionen är de mjuka målen som är mer värda. De företag vi intervjuat har lite olika syn på 

detta. Korsnäs har i år endast ett hårt mål, ett avkastningskrav, men Wikman menar att de 

andra år har haft både hårda och mjuka mål. Sandvik arbetar med både hårda och mjuka mål, 

då de mjuka är de personliga målen som till exempel att bli tydligare med sin kommunikation 

med andra. På Midroc Electro har de enligt Soini sammanlagt 13 mål varav fyra är mjuka 

mål. På Triennium har de mestadels mjuka mål, ett hårt mål är resultatmålet men Svedberg 

menar att: 

 

”detta mål uppnås med de mjuka målen som grund.” 

 

Vi anser att det är svårt att dela in företagen i traditionerna efter vilka mål de sätter upp men 

vi kan tolka det som att Triennium och Midroc Electro drar mer mot MBE-traditionen än vad 

Korsnäs och Sandvik gör som arbetar mycket med hårda mål. Vi har förstått att det behövs 

mål för både mjuka och hårda värden, det vill säga att företagen bör sätta upp mål som både 

hänför till resultat och mjuka värden. Sätt upp mål som att ”kundnöjdheten ska förbättras med 

5 % från förra året” eller ”resultatet ska förbättras med 5 % från förra året”, sen gäller det bara 

att hitta, det för företaget, bästa sättet att mäta och följa upp detta på om de inte väljer att nöja 

sig med medarbetarnas ökade motivation. 

 

Det som framgår i detta avsnitt i analysen är att det, enligt oss, inte går att placera in företagen 

i en viss tradition. Vi har förstått att alla företag har vissa inslag av båda traditionerna men 

drar mer eller mindre mot den ena eller andra traditionen. 

 

 

5.2 Motivation genom mål 
 

Vi har tidigare nämnt att alla företag vi intervjuat arbetar för att motivera sina medarbetare. Vi 

har förstått att båda traditionerna ser motivation som en viktig faktor för att arbeta med mål, 

så i det hänseendet anser vi att det är svårt att dela in företagen i den ena eller andra traditio-

nen. I MBN-traditionen är dock bonussystemet en viktig faktor och både Korsnäs och Sand-

vik använder sig av det enligt Wikman respektive Svensson. I år har Korsnäs ett bonussystem 

som grundar sig på både resultat och kvantitet, och Wikman förklarar att det finns olika nivåer 

att uppnå som ger olika mycket bonus. Detta bonussystem likställer vi med metod nummer 

två i MBN-traditionen. Nackdelen med denna metod är att arbetare kan nöja sig med att upp-

nå en viss nivå. Sandviks bonussystem grundar sig på resultatandelar och Svensson menar att 

denna bonus är en viktig motivation för medarbetarna. Svensson ser också utbildning som en 

viktig motivationsfaktor men han menar att utbildningen är en förutsättning för att målen ska 

uppnås. I en kompletterande e-mail intervju (2007, se bilaga 2) så placerar Svensson in Sand-

vik i en blandning av metod två och tre i MBN-traditionen då de har multipla mål (metod 2) 

där vissa mål innebär belöning enligt ett linjärt system (metod 3) med tak och golv, det vill 

säga prestationen skall vara över ett visst värde och belönas upp till ett visst värde. Taket är 

satt på ett sådan sätt att det är mycket svårt att nå, varför det även finns inslag av metod 1, 

anser Svensson. Svensson uttrycker sig som så att: 
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”om målen är för lätta att nå är det inget mål utan business as usual.” 

 

Anledningen till att de gjort på detta sätt är enligt Svensson för att undvika nackdelarna med 

olika metoder och uppmuntra anställda att anstränga sig för att nå målen. Vi anser att Svens-

sons tolkning av metoderna och hans placering av Sandvik är korrekt. 

 

Då varken Triennium eller Midroc Electro använder sig av bonussystem kan vi inte placera in 

de i någon av metoderna i MBN-traditionen men vi anser att det är otroligt viktigt att motivera 

medarbetarna oavsett vilken tradition företaget följer. MBE-traditionen använder motivation 

genom de fyra hörnstenarna: insikt om helhet, delaktighet, utveckling och feedback. Feedback 

tolkar också vi som otroligt viktigt oavsett tradition eftersom att om medarbetarna inte vet vad 

målen leder till så kommer de till slut att sluta arbeta mot dem. Svensson anser att genom mål 

så får företaget med automatik ett bra feedbacksystem. På Triennium jobbar de enligt Sved-

berg med öppenhet väldigt mycket och där har vi förstått att alla medarbetare har insikt om 

helheten, de har alltså förståelse för företagets mål och strategier. Medarbetarna känner sig 

enligt oss delaktiga då de ges alla möjligheter till att uttrycka sig. Midroc Electro arbetar 

mycket efter dessa 4 hörnstenar, enligt oss, då de för det första ser till att alla medarbetare vet 

om målen och arbetar mot dem och för det andra så involvera de många personer i arbetet att 

ta fram målen för att medarbetarna ska känna tillhörighet. Hur personalen utvecklas på Mid-

roc Electro framkommer inte under intervjun men företaget ger feedback på målen under per-

sonalutvecklingssamtalen med medarbetarna. 

 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att vi förstått alla företagen arbetar för att motivera sin 

personal, men på olika sätt. Vi tolkar det som att det är väldigt viktigt att i målarbetet arbeta 

med motivation annars kommer medarbetarna enligt oss inte att arbeta mot målen. 

 

 

5.3 Mätning 
 

Vi har i våra intervjuer förstått att alla företag mäter sina mål, mer eller mindre. MBN-

traditionen och MBE-traditionen har, som framkom i teorin, lite olika syn på mätning. MBN-

traditionen tolkar vi som att alla mål ska vara mätbara, annars anses de vara onödiga. Enligt 

MBE-traditionen är mätbarheten dock inte det viktiga utan den handlar mer om medarbetarna 

och målen ska, i denna tradition, vara till för att motivera dem. Alla våra intervjuobjekt utom 

Triennium menar att alla mål ska vara mätbara. Soini menade till exempel att: 

 

”allt som inte mäts görs heller inte.” 

 

Svensson menade att: 

 

”alla mål ska vara mätbara.” 

 

Detta tolkar vi som att Sandvik, Korsnäs och Midroc Electro styrs åt MBN-traditionen där 

mätbarheten, som sagts ovan, är mycket viktig. Svedberg menade däremot att: 

 

”ett företag måste se personalen som den främste investeringen och gör företaget inte det kan 

de glömma alla andra mål” 
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Ett mjukt mål för Svedberg var till exempel: total och naturlig öppenhet, högt till tak och att 

alla ges möjlighet till egna uttryck. Dessa mål är inte exakt mätbara och därför har vi tolkat 

det som att Triennium drar mer mot MBE-traditionen där mätningen av målen inte ses som 

det viktiga utan personalen sätts i främsta hand. Att just Triennium arbetar på det här sättet 

har vi förstått kan bero på att de är ett relativt litet företag jämfört med Sandvik, Korsnäs och 

Midroc Electro. Det är lättare för dem att ha en nära kontakt med alla anställda. Dessutom är 

Triennium jämfört med Korsnäs och Sandvik ett tjänstebolag där personalen är företagets 

viktigaste tillgång.   

 

Vi har förstått att Andersson & Fagerhaug (2006, s. 7) anser att ett av syftena till att mäta mål 

i MBE-traditionen är att ge alla anställda återkoppling om hur de lyckas i sitt arbete. De me-

nar även att återkopplingen ger upphov till ökad motivation. För att företaget ska lyckas med 

mätningen måste deras medarbetare enligt Bruzelius & Skärvad (2004, ss. 401-404) förstå vad 

som mäts, varför och vad de förväntas göra åt situationen när mätresultaten är färdiga. Enligt 

Karlöf (2006, ss. 173-174) så påverkas ofta inte de anställda då de inte känner sig delaktiga i 

mätsystemet. För att personalen ska kunna ta del av mätningarna anser vi att det av företaget 

krävs en hög kommunikationsnivå. Detta är extra viktigt då målen sätts högst upp i hierarkin, 

vilka det gör av Midroc Electro, Korsnäs, Sandvik och Triennium enligt alla respondenter. 

Triennium sätter vi inom parantes då det är ett så pass litet företag så att kommunikationen, 

trots att målen sätta högst upp i hierarkin, inte borde vara något problem. Av våra intervjuob-

jekt kommunicerar alla företag ut målen mer eller mindre. Två av företagen uttryckte sig så 

att anledningen till kommunikationen var för att motivera personalen. Enligt Nilsson så 

genomförde Triennium kundundersökningar och kommunicerar ut resultaten månadsvis till 

sina medarbetare. Svedberg menade att alla gånger resultatet är bra så ger det medarbetarna en 

kick. Soini menade att Midroc Electro följer upp alla mätningar månadsvis och kommunicerar 

ut till personalen. Anledningen till detta är för att han anser att mätningarna är motiverande 

för medarbetarna. Korsnäs mäter enligt Wikman deras mål och rapporterar mätningen, detta 

sker dock i begränsad omfattning då företaget inte får sprida potentiell kurspåverkande infor-

mation. På Sandvik får alla medarbetare kontinuerlig feedback på de uppnådda måtten enligt 

Svensson. Här används även de personliga utvecklingssamtalen till att diskutera de uppnådda 

målen. 

 

Vi har alltså förstått att eftersom Korsnäs, Sandvik och Midroc Electro anser att alla mål ska 

vara mätbara drar de tydligt mot MBN-traditionen. Triennium tolkar vi däremot som att 

främsta skälet var att motivera personalen och vi har förstått dem som att målen enligt Sved-

berg inte behövde vara mätbara då dem använder sig av många mjuka, öppna mål. Detta gör 

att Triennium, enligt oss, drar mycket åt MBE-traditionen. 

 

 

5.4 Mätfel 
 

Av våra intervjuer uppfattade vi det som att mätfel inte var något som företagen tyckte var 

något stort problem. Både Soini och Svedberg svarade att de inte kunde se några mätfel som 

kunde göras. Vi ifrågasätter dock om det verkligen är så eller om det är något de inte gärna 

talar om? Ett annat sätt att tolka bristen på tydliga svar skulle kunna vara att det uppstår så 

mycket problem tidigare i processen att mätfelen inte känns så betungande. Dessutom kanske 

företagen är medvetna om att mätningar aldrig ger exakta resultat och därmed inte ser det som 

mätfel. Vi väljer att lämna denna diskussion öppen. 
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I teorin framkom det att ett mål enligt Karlöf (2003, ss. 189-190), vilken är anhängare av 

MBN-traditionen, ska vara rimligt, men ändå sporrande. Detta är en sak som vi förstått av 

företagen, är den största svårigheten. Wikman tolkade vi som att han inte såg mätningen som 

något stort problem utan att det är svåra var att sätta mål som är mätbara och som speglar det 

företaget vill uppnå. Detta ansåg även Svensson som under sin tid på Sandvik varken sett eller 

gjort några mätfel, men med det vill han inte påstå att de är perfekta. Han menade att: 

 

”det så klart finns mätfel och det är naturligt att göra misstag.” 

 

Mätningen i sig anser, även han, inte brukar vara något större problem utan han anser också, 

såsom Wikman, att problemen uppkommer när företaget sätter målen. Svensson gav dock ett 

exempel på en felmätning vid personliga mål vilken skulle kunna vara om de märker att må-

len är felsatta, det vill säga att de koncentrerat sig på fel saker, och det kommit upp aktiviteter 

som företaget borde haft som mål istället. Detta kan enligt oss leda till att personalen fokuse-

rar på fel saker och vi tycker detta visar hur viktigt det är att företaget lägger ner tid på att 

sätta ”rätt” mål.  

 

En felmätning som vi skrev om i teorin, enligt MBN-traditionen, var att företag inte ska göra 

samma mätningar för produkter som befinner sig på olika stadier i produktlivscykeln. I den 

kompletterande e-mail intervjun (2007, se bilaga 2) tolkade vi Wikman som att Korsnäs 

genomför samma mätningar för alla produkter men gör kostnadseffektivitetsjusteringar av 

produkter som befinner sig i en uppgångsfas då dessa normalt sätt har en lägre effektivitet än 

produkter som de tillverkat under längre tid. Han menar att om verkliga siffror skulle använ-

das skulle nya produkter alltid vara mycket sämre än äldre produkter. Under mätfelen i MBN-

traditionen har vi även diskuterat betydelsen av tillförlitlighet och giltighet och vi tog där upp 

ett exempel på vad som kan hända om företaget koncentrerar sig för mycket på det som ska 

mätas så att andra faktorer blir lidande. Wikman (2007, se bilaga 2) såg en risk i att volymmål 

(producerad/såld volym) är väldigt viktiga för Korsnäs verksamhet, han menar dock att de 

försöker balansera dessa mål med kvalitets- och prismål. Soini, enligt den kompletterande e-

mail intervjun (2007, se bilaga 2), ser inte detta som en risk utan menar att Midroc Electro 

följer upp målen med alla dess faktorer. Ett resultat är till exempel beroende av både pris och 

mängd och båda mäts upp på detaljnivå. 

 

Då Triennium är ett litet företag tolkar vi det som att mätningarna där kan kännas mer person-

liga än hos de andra intervjuobjekten. Detta kan av företaget enligt MBE-traditionen användas 

som bestraffning eller användas för någon annan form av negativ återkoppling. Vi får dock 

intrycket att Svedberg inte använder det för bestraffning och inte heller till negativ återkopp-

ling. Svedberg menar i en kompletterande e-mail intervju (2007, se bilaga 2) att han inte tror 

att någon i personalen uppfattat mätresultaten som hotande. Vidare anser han det precis lika 

viktigt att kommunicera ut de negativa som de positiva mätresultaten. Detta motsäger dock 

Andersen & Fagerhaug (2006, s. 13) då vi förstått att ledningen ska göra som idrottsledare – 

fokusera på de goda resultaten och lägga mindre vikt vid de dåliga. Vi författare har förstått  

att det kan vara bra att kommunicera ut även dåliga resultat om företaget gör det på rätt sätt. 

Det viktiga som vi förstått är att ingen känner sig utpekad eller uthängd.  

 

En risk enligt MBE-traditionen när företag mäter prestationer är att överaktiva medarbetare 

blir överstimulerade. Vissa personer är då benägna att göra absolut allt i sin makt för att 

åstadkomma bästa möjliga resultat. Wikman (2007, se bilaga 2) menade att eftersom Korsnäs 

i stort sett inte har några individuella mål så har denna problematik inte varit aktuell hos dem. 

Detta tolkar vi som ännu ett bevis på att Korsnäs drar mot MBN-traditionen då målen sätts 
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högt upp och individuella mål inte är av stor vikt. En annan felmätning inom MBE-traditionen 

är att mål ibland kan uppfattas som ett tak för prestationerna. Risken är då att när ett uppsatt 

mål är nått så lägger sig organisationen till ro och tänker att de inte måste förbättra sig något 

mer. Detta är dock något som Soini (2007, se bilaga 2) inte märkt av då Midroc Electro inte 

har några statiska mål utan reviderar målen från år till år. Därmed blir det så att målen blir så 

kallade stretch targets, det vill säga att målen skall vara en utmaning men samtidigt uppnåba-

ra.  

 

Det som framkommit i analysen ovan är att vi tolkat det som att Midroc Electro, Korsnäs och 

Sandvik dragit åt MBN-traditionen och Triennium har dragit mot MBE-traditionen. Detta har 

även framkommit tydligt i denna analys då de mätfel som vi ser företagen kan göra drar åt 

samma håll som tidigare. 

 

5.5 Sammanfattning 
 

I denna analys har vi tolkat och förstått att, vad det gäller att sätta mål, så drar Triennium och 

Midroc Electro mer mot MBE-traditionen än vad Korsnäs och Sandvik gör. Den främsta an-

ledningen till att vi tolkat det som sådant är att de lägger större vikt vid mjuka mål än vad 

Korsnäs och Sandvik gör. Även vad gäller motivation har vi förstått att Korsnäs och Sandvik 

drar mer mot MBN-traditionen då de använder sig av bonussystem för att motivera sina med-

arbetare. Vad gäller mätning har vi tolkat det som att även Midroc Electro drar mot MBN-

traditionen då de tillsammans med Korsnäs och Sandvik ser mätbarheten på målen som 

grundläggande. Triennium tolkade vi som att målen inte behövde vara mätbara, huvudsaken 

var att personalen motiverades av målen och därför har vi tolkat det som att de även här drar 

mot MBE-traditionen. Denna tolkning gjorde vi även vad gäller mätfelen efter de komplette-

rande e-mail intervjuerna. Ingen av företagen följer någon tradition fullt ut, men har tydliga 

drag åt den ena eller andra traditionen. Denna blandning anser vi fungerar bra för respektive 

företag då samtliga är framgångsrika inom sin bransch.  

 

 

 

. 
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6. Slutdiskussion 
 

 

Då vi gör denna uppsats ur ett hermeneutiskt synsätt så kommer vi inte komma fram till en 

absolut sanning, en så kallad slutsats. Det vi vill göra i detta avsnitt är att diskutera de tolk-

ningar vi gjort efter att studerat både den verkliga världen och den teoretiska. Vi kommer att 

koppla ihop diskussionen med vårt syfte och våra frågeställningar och vi ger även förslag till 

fortsatt arbete. 

 

 

Syftet med denna uppsats är att tolka och förstå hur företag av olika storlek och karaktär arbe-

tar med målsättning och om dem mäter sina mål. Genomgående i uppsatsen har vi beskrivit 

hur detta huvudsyfte uppnåtts genom de delsyften vi satt upp. I detta avsnitt kommer vi mer 

att koppla ihop frågeställningarna med vårt huvudsyfte. Den första frågeställningen vi satte 

upp var hur MBN- och MBE-traditionen ser på mål och mätning, hur detta motiverar ett före-

tags medarbetare samt vilka felmätningar som kan göras? En stor skillnad, mellan MBN-

traditionen och MBE-traditionen, som vi kan se efter att tolkat den teoretiska genomgången är 

först och främst mätbarheten på målen. I de företag vi intervjuade så var det lite olika hur 

mätbara deras mål var. Tre av fyra företag såg det som väldigt viktigt att målen skulle vara 

mätbara men för den skull så följde de inte MBN-traditionen slaviskt. Vad vi kunde förstå av 

dessa fyra företag är att den som drar mer åt MBE-traditionen, Triennium, är det minsta före-

taget med endast 12 anställda. Vi har förstått att storleken på företaget samt vilken inriktning 

de har, har stor betydelse för vilken tradition de drar åt. En annan stor skillnad som vi ser är 

på vilken nivå i företaget målen sätts. I teorin tolkade vi det som att målen sätts på lednings-

nivå i MBN-traditionen och på varje ledningsnivå i MBE-traditionen. Trots detta har vi i ana-

lysen tolkat det som att Triennium drar mot MBE-traditionen även då de sätter målen på led-

ningsnivå. Vi har tolkat det som att då företaget endast har 12 anställda och inga mellannivåer 

så likställer vi det med att målen sätts på närmsta ledningsnivå. 

 

I vår andra frågeställning ställer vi frågan om företagets storlek och inriktning spelar någon 

roll när det gäller vilken tradition de rör sig mot? Då Triennium är ett tjänsteföretag har vi 

förstått att det gör det viktigare för dem att använda sig av mer så kallade mjuka mål. Detta 

företag är väldigt inriktad på personalen och anser att de är den största investeringen, medan 

att ha mätbara mål inte spelar så stor roll. Även Midroc Electro är ett tjänsteföretag men trots 

det tolkade vi det som att de drog mer mot MBN-traditionen. Detta har vi förstått beror på att 

det är ett större företag, än Triennium, där större kontroll krävs. Vid ett större företag, som till 

exempel Sandvik och Korsnäs, uppfattar vi att det blir svårare att arbeta med mjuka mål och 

att det kanske är därför de kommer i skymundan. Varför vi tolkat det på detta sätt kan bero på 

vilka personer vi intervjuade, vilken position de har i företaget. Med det menar vi att om vi 

istället för ekonomer intervjuat personalansvariga så är det möjligt att svaren hade blivit an-

norlunda vilket kan ha medfört att vi fått en annan syn på hur just det företaget arbetar med 

mål och mätning. Vi tolkar det som att det är viktigare för de stora produktionsföretagen att 

använda sig av de så kallade hårda målen som är mätbara för att de ska se i vilken riktning 

företaget rör sig, det är viktigt och ibland även enklare för dem att ha en siffra på vad de ska 

uppnå och sedan arbeta mot den. Med det menar vi inte att de ska strunta i de mjuka målen 

utan anser att dessa också är viktiga då de tar hänsyn till medarbetare, kunder med mera. Det 

är trots allt de faktorerna som driver ett företag framåt. För tjänsteföretag däremot uppfattar vi 

att dessa mjuka faktorer spelar större roll än de hårda då det är medarbetarna som levererar 

tjänsten och det i och med detta blir personalen som mäts. 
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Efter att ha tolkat och skapat en förståelse för detta ämne så anser vi att det är viktig med hur 

målen sätts. Det gäller att få målen på en rimlig nivå så att alla medarbetare kan känna att de 

kan arbeta mot målet och uppnå det. Om ett mål är för långt borta så känner medarbetarna att 

det är omöjligt att nå dem och då arbetar de inte mot målen heller. Att Korsnäs i år inte hade 

brutit ner sitt avkastningsmål till mål som alla medarbetare kunde jobba mot tolkar vi som 

negativt för dem. Enligt SMART-modellen ska ett mål vara både accepterat och realistiskt 

vilket vi uppfattar att Korsnäs avkastningsmål ej uppfyller. Det är bättre att som Sandvik bryta 

ner ledningens mål i mindre mål till varje avdelning så att de vet vad de ska göra för att bidra 

till företagets framgångar. 

 

Vi har förstått att det är vikigt med en blandning av hårda och mjuka mål, men som Svensson 

sa så kan ett hårt mål få en mjuk bedömning och ett mjukt mål en hård bedömning. Hårda mål 

passar bäst in i SMART-modellen vilket enligt Karlöf (2003, s. 188) och Persson (2005, s. 13) 

är ett krav för att ett mål ska få kallas mål. Mjuka mål har enligt Ax, Johansson & Kullvén 

(2006, s. 576) ökat då det blivit viktigare med nöjda medarbetare, hög kvalitet med mera. Vi 

har förstått att en blandning av hårda och mjuka mål är det bästa för ett företags framgång. 

Oavsett vilken tradition företaget drar åt är det viktigt att inte glömma att kombinera dessa 

två. 

 

Att motivera medarbetarna anser båda traditionerna är viktigt, och vi med, men det som skil-

jer sig är på vilket sätt de motiverar dem. Winblad menade till exempel att: 

 

”i företag och organisationer är motiverade medarbetare avgörande för framgång.” 

(www.motivation.se) 

 

Vi tolkar det som att det inte spelar någon roll på vilket sätt medarbetarna motiveras, huvud-

saken är att de blir motiverade. Det som vi har förstått kan motivera mest är dock ett bonussy-

stem. Alla människor uppfattar vi är i behov av pengar och är beredd att arbeta lite hårdare för 

att få mer. 

 

Vi kan i denna slutdiskussion se ett tydligt drag mot contingency-teorin eller situationsanpas-

sad teori som den kan översättas till. Denna innebär enligt (www.12manage.com) att det inte 

finns något generellt sätt att se på saker utan allt beror på. Organisationsformer, ledarstilar, 

bonussystem med mera som enligt Riabacke (http://apachepersonal.miun.se) fungerar bra i en 

organisation kanske inte alls passar lika bra i en annan. Det är också så här vi har tolkat vår 

undersökning, att beroende på hur organisationen ser ut eller vilken inriktning den har passar 

MBE- och MBN-traditionen olika bra i olika organisationer. vi har förstått att de företag vi 

intervjuat inte använder en tradition slaviskt utan de har inslag av båda och detta har vi för-

stått fungerar bra för dem. Vi tolkar det dessutom som att det inte skulle fungera bra för ett 

företag att följa den ena eller andra traditionen slaviskt utan vi uppfattar att en blandning är 

det bästa även om företaget drar mer åt det ena eller det andra hållet. 

 

 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
 

Som vidare forskning ger vi som förslag att gå in på målmetoder och se om det finns 

kopplingar till de traditioner som vi tagit upp i denna uppsats. Till exempel kan forskaren gå 

in på Balanced Scorecard och DuPont modellen och sedan dra dessa till traditionerna. 
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Ett annat alternativ kan vara att gå in mer på intervjuer. Det skulle vara positivt att intervjua 

fler företag för att se om det vi tror, att mindre företag anser det lättare med mjuka mål, verk-

ligen stämmer. Har storleken en sådan stor betydelse som vi ändå tror? Att undersöka om oli-

ka slags företag ser det som olika viktigt går även att utveckla, är det viktigare med mjuka mål 

i tjänsteföretag? 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

1. Hur ser din historia ut på företaget? 

2. På vilket sätt är Du inblandad i arbetet med mål och mätning? 

3. Hur har Erat arbete med mål och mätning förändrats under historien? 

4. Vad är företagets motiv till att arbeta med mål? 

5. Har Ni mål för både ”mjuka” och ”hårda” värden? 

6. Kan Ni ge exempel på vilka slags mål Ni sätter? 

7. Använder Ni (företaget) Er av någon modell vid målsättning? 

8. Hur sätter Ni mål? 

9. Ser Ni några svårigheter med att sätta mål? 

10. Vad anser Ni personligen är positivt respektive negativt med mål? 

11. På vilken nivå sätter Ni målen?           

12. Om målen kommer uppifrån, bryter Ni ner de målen till andra mindre mål? 

13. Hur kommunicerar Ni ut målen till medarbetarna? 

14. Känner alla anställda till alla mål? 

15. Har Ni mött något motstånd till att arbeta med mål? 

16. Hur är personalens inställning till mål?  

17. Hur motiverar Ni era medarbetare för att sträva mot målen? Bonus? Utbildning?’ 

18. Mäter Ni era mål? 

19. Om ja, på vilket sätt? 

20. Om nej, varför inte? 

21. Anser Ni att mätningarna tillför någonting i Er verksamhet, att de är meningsfulla?  

22. Mäter Ni personalens prestationer? 

23. Ger Ni medarbetarna feedback på hur målen uppnåtts? 

24. Ser Ni några självklara mätfel som kan göras, eller som Ni gjort? 

25. Finns det några problem med mätningen inom organisationen? 

26. Hur följer Ni upp mätningen av målen? Till exempel med egenvärdering, skriftliga 

enkäter, återkoppling eller uppföljningssamtal. 
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Bilaga 2: Kompletterande e-mail 
 

Till Sandvik 

 

Hej Martin! 

 

Tack för att du svarade och ändrade lite i intervjun vi skickade dig. Vi har en fråga om ert 

bonussystem som vi hoppas att du kan svara på. I det bifogade dokumentet finns det 4 olika 

metoder för bonus, vi undrar om du kan placera in Sandvik i någon av dessa och motivera 

varför ni just tillhör den. 

 

Hoppas verkligen att du har tid med detta, tack på förhand! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Therése Rosén & Jenny Heimerlöv 

 

 

Till Triennium 

 

Hej! 

 

Vi vill tacka för Er intervju som varit en stor tillgång för vår uppsats. Vi sitter nu med analy-

sen och har dock upptäckt att det under ett teoriavsnitt finns för lite empiri för att kunna ana-

lysera detta. Vi vore tacksamma om Ni kunde ta 5-10 minuter att svara på några frågor till, 

antingen via mail eller per telefon. Uppsatsen ska i stora drag vara klar på måndag så vi upp-

skattar ett snabbt svar! 

 

1: Har ni någon gång varit med om att en medarbetare uppfattat någon mätning av något mål 

som hotande eller att någon känt sig uthängd av mätningen? 

 

2: Lägger ni lika stor vikt vid att kommunicera ut positiv resultat som negativa? 

 

Ring gärna om Ni undrar över någon fråga! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga Hälsningar 

Jenny Heimerlöv & Therese Rosén  

 

 

Till Korsnäs 

 

Hej! 

 

Vi vill tacka för Er intervju som varit en stor tillgång för vår uppsats. Vi sitter nu med analy-

sen och har dock upptäckt att det under ett teoriavsnitt finns för lite empiri för att kunna ana-

lysera detta. Vi vore tacksamma om Ni kunde ta 5-10 minuter att svara på några frågor till, 

antingen via mail eller per telefon. Uppsatsen ska i stora drag vara klar på måndag så vi upp-

skattar ett snabbt svar! 
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1: Använder ni olika mätningar (mäter olika saker) beroende på var en produkt befinner sig i 

produktlivscykeln? Lägger ni olika vikt på att mät kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranstid, 

utveckla produktens egenskaper med mera beroende på var produkten befinner sig i produkt-

livscykeln? 

 

2: Har det någon gång hänt att Ni koncentrerat er för mycket på att mäta någon faktor så att 

någon annan faktor har blivit lidande? Exempelvis att man koncentrerar sig på att mäta pris 

vilket kan leda till att kvaliteten blir lidande eller tvärtom. 

 

3: En risk när man mäter prestationer är att överaktiva medarbetare blir överstimulerade. Vis-

sa personer är benägna att göra absolut allt i sin förmåga för att åstadkomma bästa möjliga 

resultat. Dessa medarbetare är oftast en extrem tillgång för företaget men vid överstimulering 

kan det medföra att personen tummar på säkerhet eller etiska regler för att få ett bra resultat. 

Är detta något du vet har hänt eller tror skulle kunna hända på Korsnäs? 

 

4: Ibland kan de mål som sätts upp uppfattas som ett tak för prestationerna. Risken är att när 

ett uppsatt mål är nått så lägger sig organisationen till ro och tänker att de inte måste förbättra 

sig något mer. Är detta något du märkt av i Er organisation? 

 

Ring gärna om Ni undrar över någon fråga! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga Hälsningar 

Jenny Heimerlöv & Therese Rosén  

 

 

Till Midroc Electro 

 

Hej! 

 

Vi vill tacka för Er intervju som varit en stor tillgång för vår uppsats. Vi sitter nu med analy-

sen och har dock upptäckt att det under ett teoriavsnitt finns för lite empiri för att kunna ana-

lysera detta. Vi vore tacksamma om Ni kunde ta 5-10 minuter att svara på några frågor till, 

antingen via mail eller per telefon. Uppsatsen ska i stora drag vara klar på måndag så vi upp-

skattar ett snabbt svar! 

 

1: Ibland kan de mål som sätts upp uppfattas som ett tak för prestationerna. Risken är att när 

ett uppsatt mål är nått så lägger sig organisationen till ro och tänker att de inte måste förbättra 

sig något mer. Är detta något du märkt av i Er organisation? 

 

2: Har det någon gång hänt att Ni koncentrerat er för mycket på att mäta någon faktor så att 

någon annan faktor har blivit lidande? Exempelvis att man koncentrerar sig på att mäta pris 

vilket kan leda till att kvaliteten blir lidande eller tvärtom. 

 

 

Ring gärna om Ni undrar över någon fråga! 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga Hälsningar 

Jenny Heimerlöv & Therese Rosén  


