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Sammanfattning  

Sjukskrivningarna ökar allt mer i Sverige, framförallt sjukskrivningar som beror på det 

psykiska välmåendet och stress har ökat. 

Prestationsmätningar har blivit allt vanligare på arbetsplatser. Det kan bland annat vara 

för att kontrollera vad som producerats, för att kunna utveckla arbetsplatsen eller för att 

kunna budgetera. Att prestationer blir mätta kan uppfattas som ett stressmoment som 

leder till att individer mår sämre och att det psykiska välmåendet påverkas negativt. 

Vi har i denna studie valt att undersöka om prestationsmätningar påverkar välmåendet. 

För att göra detta har vi grupperat olika orsaker till att mäta prestationer och olika syften 

för att mäta prestationer.  

För att undersöka detta har vi valt att studera två olika arbetsplatser, Försäkringskassan 

och Länsförsäkringar, för att kunna se om, och i så fall hur välmåendet påverkas av 

prestationsmätningar. Studien har gjorts genom att en enkät med olika sätt att mäta 

välmående och frågor om hur individen upplever vad prestationerna baseras på och i 

vilket syfte de mäts, har skickats ut på de båda arbetsplatserna.  

Totalt skickades enkäten till 151 respondenter. Av dessa svarade 104.  

Vi har kunnat konstatera att det finns ett positivt samband mellan prestationsmätningar i 

syfte att utveckla och välmående. Det vill säga att ju mer man upplever att man mäts för 

att kontrolleras, desto bättre mår man. Däremot har vi inte hittat något samband mellan 

övriga grupperingar, försäljningsfrekvens, resultat och kvalité och kontrollera/planera 

och välmåendet. 
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Abstract 

Sick leave is increasing in Sweden, especially sick leave due to mental well-being and 

stress has increased. 

Performance measurements have become more common in the workplace. Among other 

things it may be done to control what is produced, in order to develop workplace or to 

budgeting. That the performance will be measured can be perceived as a stress factor 

that leads to individuals feel worse and mental well-being will be affected negative. 

In this study we have chose to research whether performance measurements affect well-

being. To do this, we have chosen to group the various reasons for measuring 

performance and different purposes to measure performance. 

To do this research, we have chosen to study two different workplaces, 

Försäkringskassan and Länsförsäkringar, in order to see whether, and in that case, how 

well-being is affected by performance measurements. The study was performed by a 

questionnaire with different ways of measuring well-being and questions about how the 

individual experience that the performances are based on and the purpose for which 

they are measured has been sent out at the two workplaces. 

In total the survey was sent to 151 respondents, of these 104 answered. 

We have observed that there is a positive correlation between performance 

measurements in order to develop and well-being. However, we have not found any 

correlation between the other groups, sales frequency, performance and quality and 

control / planning and wellbeing. 
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1. Inledning 

1.1. Problembakgrund 

1.1.1. Sjukskrivningar 

Sjukskrivningarna i Sverige har under de senaste åren ökat kontinuerligt vilket leder till 

ett allt större problem för samhället. Mellan 2010 – 2013 har antalet sjukfall sett över 

alla yrken stigit med 5,2 %. Under 2013 låg genomsnittet på 99 sjukfall över 14 dagar 

per 1000 anställda. (Försäkringskassan, 2014) 

I en rapport från Försäkringskassan 2014 kan vi se att redovisningsekonomer under år 

2013 hade 91 sjukfall över 14 dagar per 1000 anställda. De företag som kommer 

studeras här kan klassas som kontorspersonal. Denna yrkesgrupp kan vi i samma 

rapport som tidigare nämnt se att andelen sjukskrivningar är ännu högre med 109 

sjukfall över 14 dagar per 1000 anställda under år 2013. Rapporten har även tagit fram 

utvecklingen sedan 2010 där vi kan se att den yrkesgrupp vi valt att studera sticker ut 

med en 7,1 % ökning medan revisorer och redovisningsekonomer har en ökning med 

4,9 %. Dessa siffror kan sättas i jämförelse med en annan stor yrkesgrupp där 

företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemän ingår. Denna yrkesgrupp 

hade under år 2013, 74 sjukfall över 14 dagar per 1000 anställda. Ökningen mellan 

2010 – 2013 har dock varit stor och uppgått till 6,2 % vilket gör den jämförbar med de 

två andra nämnda yrkesgrupperna. (Försäkringskassan, 2014) 

Vad vi kan se är att andelen sjukfall för dessa tre yrkeskategorier ligger runt 

genomsnittet i Sverige men att ökningen i procent under de senaste åren faktiskt ligger 

en bit över. Detta medför att antalet sjukfall stigit ordentligt och troligtvis kommer att 

fortsätta göra det. I denna uppsats kommer vi därför att studera om prestationsmätningar 

kan ha något samband med hur det professionella välmåendet på en arbetsplats ser ut. 

 

1.1.2. Professionella tjänsteföretag  

Enligt Maister (1993) har professionella tjänsteföretag klassiskt två olika aspekter att ta 

hänsyn till. Den första är att de kräver en hög grad av kundanpassning. Den andra är att 

man har mycket direktkontakt med kunden. Detta gör att definitioner av kvalité och 
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service får speciell betydelse i dessa företag och det krävs speciella färdigheter för att 

hantera detta. Dessa två kännetecken gör att professionella tjänsteföretag måste dra till 

sig anställda med hög kompetens, vilket leder till att man ofta kan se företagets 

anställda som dess tillgång (Maister, 1993). 

Maister (1993) beskriver att alla professionella tjänsteföretag i världen har samma 

uppdragsbeskrivning oavsett firmans storlek, speciella inriktning eller vilket land de 

verkar i. Detta uppdrag är: 

 

To deliver outstanding client service; to provide fulfilling careers and 

professional satisfaction for our people; and to achieve financial success so 

that we can reward ourselves and grow. (Maister, 1993, s 3) 

 

1.1.3. Professionellt välmående
1
 

Företag mäter ibland personalens prestationer vilket kan påverka hur den anställde mår 

och hur den upplever sitt arbete. Under åren har man forskat mycket på hur nöjdheten 

på jobbet påverkar resultatet. Vissa forskare har till och med bedömt kvalitén på arbetet 

som utförs genom att mäta hur nöjda de anställda är (Green, 2010). Det professionella 

välmåendet kan förklaras med hjälp av att en person ska beskriva sin placering längs två 

olika dimensioner, det ena är graden av glädje (pleasure), det andra är graden av 

tillfredsställelse (arousal). För att mäta detta kan man använda sig av två variabler i ett 

diagram med en skala från depression (depressed) till entusiasm (enthusiastic) och på 

den andra en skala från bekymmer (anxious) till belåtenhet (contented) (Warr, 1990). 

Utöver detta kan man även lägga till en tredje skala från missnöje (displeased) till 

nöjdhet (pleased) för att kunna mäta nivån av glädje (pleasure) extra (ibid.).  Det finns 

forskning som visar på att höga krav på arbetet ger lågt välmående både när man mäter 

på skalan från depression till entusiasm och graden av bekymmer till komfort. Det har 

även gjorts forskning på hur välmående påverkar arbetarnas vilja till att byta arbete. En 

mindre studie visar på att om man upplever lågt välmående är arbetarna mer öppna för 

att byta arbete då de tror att de kan få det bättre på en annan arbetsplats. (Green, 2010) 

                                                 
1
 Vi har valt att översätta det engelska ordet well-being till välmående som genomgående kommer 

användas. 
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Enligt Cropanzano och Wright (2001) finns det många anledningar till att man är 

olycklig, men arbetsrelaterade orsaker är onekligen en del av dem. Att mäta glädje är 

svårt då det är en subjektiv bedömning som innehåller både närvaron av positiva känslor 

relativt avsaknaden av negativa känslor. Ytterligare en sak som gör det svårt när det ska 

bedömas i relation till arbete är att glädje är en bedömning som görs utifrån många 

saker i omgivningen (Cropanzano & Wright, 2001). 

De positiva känslorna gör ofta att arbetarna blir mer samarbetsvilliga, mer hjälpsamma, 

mindre aggressiva och större sannolikhet att produktiviteten ökar. Vid mer komplexa 

jobb kan detta leda till bättre prestationer och att svåra problem kan lösas. Vid negativa 

känslor finns tendenser att man fastnar på varenda liten negativ detalj istället för att se 

helheten (Zelensk, Murphy, & Jenkins, 2008). 

 

1.1.4. Prestationsmätningssystem 

Prestationsmätningssystem har egentligen ingen helt klar och tydlig definition. En 

definition är att det är ett system som använder information om prestationer för att 

åstadkomma en positiv förändring av den organisatoriska kulturen, system och 

processer (de Lima, Gouvea da Costa, Angelis, & Munik, 2013). Men frågan är om den 

alltid är positiv? 

Prestationsmätningssystem började bli ett intressant ämne i slutet av 80-talet och 

mängder av forskning har gjorts därefter. Det har utvecklats till modernare metoder från 

att ha varit inriktat på produktivitetsstyrning, budgetkontroll, integrerad 

prestationsmätning och integrerad prestationsstyrning. En syn är att organisationer 

behöver prestationsmätningar, och man måste anpassa dem för att bli relevanta i 

organisationen. Det ultimata prestationsmätningssystemet ska finnas där för att man ska 

kunna lära sig något av det snarare än för att kontrollera de anställda (Bititci, Garengo, 

Dörfler, & Nudurupati, 2012).   

de Lima et al (2013) skriver om att forskning visar på att prestationsmätningssystem bör 

ha en tydlig koppling till strategierna inom företaget. Man bör ha ett tydligt teoretiskt 

samband mellan de prestationsmått man väljer och den strategi företaget valt.  

Processen mellan prestationsmätning och styrning kan beskrivas som en cykel som 

innehåller design, införande och användning. Marchand & Raymond (2008) menar att 
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man bör se till både kort och långt perspektiv och att det bör innehålla olika 

organisatoriska prestationsmätningar. 

All prestationsmätning består av ett antal mätningar av individuella prestationer. Det 

finns många olika sätt som dessa mätningar kan utföras på. Men dessa 

prestationsmätningar måste sättas in i ett större strategiskt sammanhang. Mätningarna 

kan ses som en process för att kvantifiering, men med avseende att stimulera handling 

(Neely, Gregory, & Platts, 2005).  

Att mäta prestationer är ett väldigt viktigt koncept för verksamhetsstyrningen i de flesta 

företag. Prestationsmätningar gör att företaget kan se vad som görs bra och vad som 

behöver förbättras för att skapa en större lönsamhet i framtiden. Anledningen till att 

prestationsmätningar görs kan alltså sammanfattas med att företaget ska kunna ge 

feedback till varje individ för att de på så sätt ska kunna utvecklas och nå nya mål i 

framtiden. (Armstrong, 2006) 

Armstrong (2006) beskriver även att prestationer kan vara både svårt och lätt att mäta 

beroende på vilket arbete som individen utför. De företag som studeras i denna rapport 

har alla gemensamt att prestationer kan mätas kvantitativt, detta gör det relativt enkelt 

för företagen att utforma olika system som mäter hur olika individer på företaget 

presterar. Prestationsmätningar är däremot svårare att genomföra vid till exempel 

forskning där kvantiteten inte alltid har så stor betydelse.  

I en undersökning gjord av Armstrong & Baron (2004) hittade de tolv olika former av 

prestationsmätningar. Det som mättes var måluppfyllelse, kompetens, kvalitet, bidrag 

till medarbetare, kundvård, arbetsförhållande, produktivitet, flexibilitet, färdigheter, 

anpassade personliga mål med organisationens mål, affärsmedvetenhet samt ekonomisk 

medvetenhet. Som vi kan se utifrån dessa olika sätt att mäta prestationer så går de flesta 

att mäta kvantitativt. Att det går att mäta kvantitativt betyder som tidigare nämnt att det 

gör det lättare att bedöma olika prestationer och resultat. Det finns inte någon speciell 

mätning för var och en av ovan nämnda områden utan prestationerna kan mätas på 

flertalet olika sätt beroende på vad som anses vara mest lämpligt för organisationen och 

medarbetarna. Författarna menar även på att prestationsmätningarna ska vara anpassade 

på individnivå för att på så sätt kunna uppnå högsta möjliga effekt. Detta betyder att 

olika individer skulle kunna ha varierande krav på sig utifrån arbetsuppgifter och andra 

omständigheter såsom arbetserfarenhet och utbildning. 
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1.2. Problematisering 

En stor del av våra liv spenderas på respektive individs arbetsplats. Det är därför väldigt 

viktigt att arbetsmiljön har positiv inverkan och att vi  upplever välmående i det dagliga 

arbetslivet. Ett höjt välmående ökar inte bara nyttan och arbetsglädjen för individen utan 

det påverkar även hur han eller hon kan komma att prestera på arbetet. (Zelensk, et al., 

2008)   

Forskning visar på att det går bra att leda välpresterande företag utan 

prestationsmätningssystem. Organisationer blir inte bra bara för att man mäter 

prestationer, utan företaget måste lära sig att prestera om det så är med eller utan 

mätsystem. I vissa fall kan prestationsmätningssystem till och med leda till 

dysfunktionella beteenden som ger ett dåligt helhetsresultat. Prestationsmätningar och 

målsättningar avseende hur mycket som ska presteras genererar ofta dolda kostnader 

och får människor att göra saker som inte gynnar helheten för att optimera prestationen 

för sin egen del i systemet. (Bititci, Garengo, Dörfler, & Nudurupati, 2012) 

Forskning visar på att personer som är nöjda och mår bra kan prestera mer på arbetet, de 

är mer öppna för möjligheter och är säkrare. De är också mer benägna att se möjligheter 

i sitt arbete och är mer öppna för att hjälpa sina kollegor (Zelensk, et al., 2008; 

Cropanzano & Wright, 2001). Undersökningar visar på att negativ feedback tenderar att 

såra de som har negativa känslor jämfört med de arbetare som upplever positiva känslor 

(Cropanzano & Wright, 2001). Utifrån resultaten har det framkommit att arbetare som 

upplever negativa känslor tenderar att använda omstridda taktiker som leder till att deras 

medarbetare reagerar negativt på deras arbete. Man kan även se att arbetare som 

upplever negativa känslor reagerar starkare på hot, är mer defensiva i kontakten med 

sina kollegor och mer pessimistiska. Däremot går det också se att positiv feedback tas 

emot bättre av de som har positiva känslor än de som har negativa känslor (Zelensk, et 

al., 2008).  

Som nämnt ovan finns det en hel del aspekter att ta hänsyn till avseende 

prestationsmätning för att de anställda ska må så bra som möjligt. Uppsatsen kommer 

därmed att studera hur olika former av prestationsmätningar kan komma att påverka 

välmåendet för de anställda. Det finns sedan tidigare relativt mycket forskning gällande 

välmående. Därför har vi valt att fördjupa oss kring hur olika individer reagerar på att 
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mätas och bedömas utefter prestationer inom arbetslivet. I dagens allt mer 

effektiviserande samhälle handlar de mesta arbeten om att göra saker bra och så 

effektivt som möjligt. Vi tror att denna effektivisering har en stor del i att 

prestationsmätningar på anställda hela tiden ökar. Alla individer reagerar inte likadant 

på olika prestationsmätningar och vi kommer därför undersöka vilka typer av mätningar 

som passar olika individer för att på så sätt nå en så hög nivå som möjligt av välmående. 

Prestationsmätningar blir allt mer vanligt förekommande och det finns idag inte många 

arbetsplatser som inte mäter hur olika individer presterar under tiden de är på arbetet. 

Det problem som uppsatsen behandlar handlar om hur prestationsmätningar kan 

påverka individernas professionella välmående.  

 

1.3. Problemformulering 

Frågeställningen vi har valt lyder som följande:  

Hur påverkas individens professionella välmående av prestationsmätningar? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med undersökningen är att förklara hur individens professionella välmående 

påverkas av prestationsmätningar.  
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1.5. Disposition 

  

Kapitel 6. Slutsats och diskussion 
Här presenteras de slutsatser vi har kunnat få fram av studien. Implikationer av etiska 

och samhälleliga askpeter och slutligen reflektioner, modellkritik och  förslag till 
vidare forskning. 

Kapitel 5. Resultat och analys  

Här presenteras resultaten från den empiriska datan. Först kommer ett avsnitt om den 
beskrivande statistiken, därefter korrelation och sist test utav modellen.  

Kapitel 4. Empirisk metod 

Här presenteras litteratursökning, datainsamlingsmetod och studiens 
tillvägagångssätt. Här presenteras även operationalisering, dataanalys, reliabilitet, 

validitet och etiska betänkanden. 

Kapitel 3. Teoretisk referensram 

Här presenteras teorier om professionella tjänsteföretag, välmående och om 
prestationemätningar för att sedan utvecklas till en modell. 

Kapitel 2. Vetenskaplig metod 

Här presenteras den forskningsfilosofi, forskningsansats och de forskningsmetoder vi 
valt att använda oss av. 

Kapitel 1. Inledning 

Här presenteras problembakgrunden, problematiseringen, problemformoluering 
som sedan leder vidare till ett syfte. Kapitlet avslutas med hur uppsatsen kommer 

att disponeras. 
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2. Vetenskaplig metod 

2.1 Forskningsfilosofi 

En kvantitativ studie har gjorts för att på så sätt kunna besvara frågeställningen, hur 

påverkas individers professionella välmående av olika prestationsmätningar. Detta 

valdes eftersom vi var intresserade av att samla in data från en stor mängd respondenter 

och ett val av kvalitativ metod hade därmed blivit allt för tidskrävande. En kvalitativ 

metod hade dock kunnat användas för att få en djupare förståelse kring individers 

välmående kopplat till prestationsmätningar. Vår undersökning studerar enbart 

sambandet mellan prestationsmätningar och individers välmående, därför föll valet på 

att göra en kvantitativ studie. (Denscombe, 2009) 

Syftet med undersökningen är att förklara hur individens professionella välmående 

påverkas av prestationsmätningar. Vi kommer att börja analysera den forskning och de 

teorier som finns, för att därefter gå vidare med en modell som slutligen mynnar ut i ett 

resultat efter att empiriskt ha prövat modellen. Detta resultat har vi som förhoppning att 

det ska vara till nytta för samhälle och företag i framtiden. 

Den studie som har gjorts är positivistisk eftersom den försöker bygga ny kunskap 

genom kausalitet vilket menas ett orsak-verkan samband. Uppsatsen försöker hitta en 

koppling mellan individers professionella välmående och prestationsmätningar. (Patel & 

Davidson, 2011)  

En hermeneutisk filosofi är istället att försöka förstå och tolka genom kvalitativ metod. 

Enligt denna filosofi finns det även möjlighet till att göra subjektiva värderingar där 

personliga uppfattningar och känslor får förekomma (Denscombe, 2009). Denna uppsats 

kommer inte att styras utefter personliga uppfattningar utan kommer istället försöka 

sträva efter att vara så objektiv som möjligt, vilket stämmer bra överens med ett 

positivistisk ideal (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.2 Forskningsansats 

Uppsatser kan vara uppbyggda med hjälp av olika ansatser vilket betyder att forskare 

som vill generera kunskap om den verklighet som de studerar kan välja mellan tre olika 
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förhållningssätt. Dessa är induktion, deduktion och abduktion. Med hjälp av dessa 

förhållningssätt kan forskaren koppla sina studier till teorin. (Patel & Davidson, 2011) 

Induktion utvecklar teorier utifrån sedan tidigare insamlat empiriskt material. Vi har 

däremot valt att använda oss av en deduktiv ansats vilket betyder att vi utgår från teorier 

och byggda hypoteser/modeller som därefter prövas mot ett empiriskt material (Bjereld, 

Demker, & Hinnfors, 2009). 

 Detta har vi gjort för att på bästa sätt kunna undersöka om den modell vi gjort stämmer 

överens med verkligheten på de studerade företagen. Studien kommer att göras genom 

en kvantitativ enkätundersökning. När det empiriska materialet sedan samlats in 

kommer vi därmed att analysera hur väl vår modell stämmer överens med det underlag 

som samlats in. 

 En annan vanlig form av forskningsansats är en variation mellan induktion och 

deduktion och det kallas då för en abduktiv ansats. Med denna ansats finns möjligheten 

att variera mellan teori och empiri (Patel & Davidson, 2011). 

 

2.3 Forskningsmetoder 

Datainsamling kommer att ske genom en kvantitativ insamlingsmetod där vi ska skicka 

ut enkäter till respondenter på de två studerade företagen. Denna metod har valts 

eftersom vi då kan nå ut till en större mängd respondenter samtidigt som det är en 

relativt tidseffektiv och billig metod (Denscombe, 2009).  

Genom att vi noggrant studerat teorin innan vi formar enkäterna möjliggör vi en så hög 

grad av validitet som möjligt. Med validitet menas att man mäter det som är relevant i 

sammanhanget. Det finns även reliabilitet vilket istället är ett mått som avser att vi 

mäter på ett tillförlitligt sätt. För att även nå en hög reliabilitet kommer vi att behandla 

de utskickade enkäterna konfidentiellt. En hög reliabilitet betyder inte automatisk att 

validiteten kommer att vara hög. (Bell & Bryman, 2005) 

I vår studie skulle man kunna sammanfatta detta genom att vi gör en noggrann studie 

med hjälp av enkäter på något som inte alls har med välmående eller 

prestationsmätningar att göra. Reliabiliteten skulle då kunna vara mycket hög samtidigt 

som validiteten är låg. Om vi däremot vänder på det så förutsätter hög validitet även 

hög reliabilitet. (Bell & Bryman, 2005) 
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Inom vetenskaplig forskning finns det som tidigare nämnt två olika insamlingsmetoder, 

förutom kvantitativ finns även kvalitativ metod där man till exempel kan genomföra 

intervjuer. Med hjälp av kvalitativ metod kan man på ett enklare sätt uppmärksamma till 

exempel respondentens personliga åsikter och känslor (Denscombe, 2009). 
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Teori 

3.1.1. Professionsteori 

För att ett yrke ska tillhöra en profession måste det uppfylla vissa kriterier. Vad dessa 

består av är inte helt tydligt definierat, men det finns många olika kriterier som visar på 

om ett yrke tillhör en profession (Brante, 1988). Det som ofta nämns är att det är baserat 

på kunskap som är specifik för just de som utövar arbetet, att det är lång utbildningstid 

och att utbildningen bygger på vetenskapliga grunder. Ofta finns det någon form av 

legitimering inom dessa yrken som talar om att man har tillräckliga kunskaper för att 

genomföra det. För att upprätthålla sina kunskaper inom professionen krävs ständigt att 

man utbildar sig och håller sig uppdaterad. Klassiska yrken som räknas som en 

profession är bland annat läkare, präster och militärer. Men med tiden definitionerna 

luckrats upp och denna grupp vidgats till att även innefatta andra yrken som får sin 

inkomst och status på vetenskaplig kunskap (Brante, 1988) som till exempel revisorer.  

 

3.1.2. Professionella tjänsteföretag 

Maister (1993) har kommit fram till att alla professionella tjänsteföretag har samma 

uppdrag. Detta oavsett vilket land företaget verkar i, hur stort företaget är eller inom 

vilket yrke de är verksamma. Uppdraget är att leverera enastående service till kunderna, 

att ge tillfredsställande karriärer till personalen och att nå ekonomisk framgång så de 

kan belöna sig själva och växa. Alla professionella serviceföretag måste uppfylla dessa 

tre mål, service, tillfredsställelse och framgång om de ska överleva. Det gäller här att 

hitta en balans mellan kraven från marknaden, marknaden för personal och firmans 

ekonomiska ambitioner. Detta kan illustreras enligt figuren nedan. 
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Figur 3.1 The three goals 

 

Från: Maister, Managing the professional service firm, s. 4, 1993. 

 

Professionella tjänsteföretag har enligt Maister (1993) två utmaningar. I arbetet ingår en 

hög grad av anpassning till kunden. Man måste lyckas med detta även med lite 

information då man kan göra ytterst få saker på rutin. Det går inte applicera ett 

arbetssätt från industrin där man standardiserar, har övervakning och arbetet är 

rutinmässigt. För det andra har man ett stort behov av direktkontakt med kunden. Detta 

för att man ska kunna leverera kvalité och service till sina kunder. Därför efterfrågas 

speciella kvalitéer hos de som arbetar inom professionella tjänsteföretag (Maister, 

1993). De egenskaper som efterfrågas gör att det är en viss sorts personer med stora 

kunskaper som dras till dessa företag. Till stor del är personalen och dess kompetens de 

professionella tjänsteförestagens stora tillgång (ibid). På ett liknande sätt beskriver 

Fischer et al. (2014) att professionella tjänsteföretag karaktäriseras av en hög 

kunskapsintensitet, låg kapitalintensitet och professionell arbetsstyrka. 

För att professionella tjänsteföretag ska lyckas måste de leverera framgångsrik service 

där mycket hänger på personliga och organisatoriska relationer med intensiv interaktion 

där värde skapas och där man kan identifiera både kundens behov och vilken tjänst som 

efterfrågas (Karantinou & Hogg, 2009). 
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3.2. Tillämpad teori 

3.2.1. Professionellt välmående 

Sedan tidigare finns det mycket forskning om subjektivt välmående, men inte så mycket 

specifikt om det professionella välmåendet (Yildirim, 2015). Subjektivt välmående kan 

användas för att beskriva en persons totala upplevelse i livet och det reflekterar den 

glädje (happiness) en person själv upplever (Danna & Griffin, 1999). Individens mål, 

hur de hanterar saker och dennes temperament har också stor betydelse för det 

subjektiva välmåendet. Det finns även samband mellan individens personlighet, till 

exempel kan man se att neurotiska personer ofta mår sämre. Samband finns också 

mellan uppsatta mål i livet och hur man lyckas med att uppnå dem, att ha mål att nå har 

positiv inverkan på det subjektiva välmåendet (Diener E. , Suh, Lucas, & Smith, 1999).  

Det finns forskning som visar på att det finns olika delar av arbetet som gör att man mår 

bättre eller sämre där. Många upplever att långa arbetsdagar och mycket tid hemifrån är 

en negativ faktor. Men det har visat sig att de som har möjlighet att själva styra sin 

arbetstid har ett högre välmående än de som arbetar lika mycket men inte själva kan 

styra sitt arbete och när arbetstiden ska förläggas (Hughes & Parkes, 2007). Att ha 

kontroll över sitt arbete och sin arbetssituation ökar även förutsättningarna för att snabbt 

kunna återhämta sig efter en tuff period (Grebner, Semmer, & Elfering, 2005).  

Det finns bevis som säger att professionellt välmående påverkar produktivitet, frånvaro 

från arbetet och omsättning av arbetskraften (Böckerman & Ilmakunnas, 2012). Det har 

forskats mycket om huruvida nöjda arbetare producerar bättre än de som är missnöjda. 

Man har kunnat visa på kopplingar mellan att olyckliga människor tenderar att lyfta 

fram negativa aspekter av sitt arbete vilket leder till att deras produktivitet minskar 

(Cropanzano & Wright, 2001). Detta gäller framförallt arbeten som kräver social 

kontakt med medarbetare eller kunder (Böckerman & Ilmakunnas, 2012). 

Enligt Böckerman & Ilmakunnas (2012) kan arbetsglädjen påverka produktiviteten på 

flera olika sätt. Först och främst finns det en direkt påverkan på en persons uppmätta 

produktivitet. Detta kan vara genom en medveten eller omedveten tendens att smita 

undan från arbetet eller sakta ned arbetet. För det andra kan man se att nöjda 

medarbetare tenderar att jobba med organisationen istället för mot. Den tredje saken 

man kan se är att det ger högre produktion eftersom frånvaron minskar med nöjda 
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medarbetare. För de som inte trivs på sina arbeten ökar risken för att man utvecklar 

sjukdom eller till och med stannar hemma från jobbet utan att vara sjuk. För det fjärde 

så kan man se att missnöje på jobbet kan leda till att man faktiskt slutar. Att anställa ny 

personal som ska läras upp leder till en minskad produktivitet. Sist kan man också se att 

arbetsnöjdhet gör att det sker färre olyckor på arbetet, vilket indirekt leder till högre 

produktivitet. (Böckerman & Ilmakunnas, 2012) 

Man kan se att de som upplever hög komfort på sitt arbete trivs bra med det medan de 

som upplever bekymmer säger att de har ångest och att de både framkallar och upplever 

obehag från sitt arbete (Grebner, Semmer, & Elfering, 2005).  

Forskning inom psykologin har man visat på att professionellt välmående kan mätas 

genom att placera in känslorna i ett diagram med en gardering av glädje (pleasure) på 

den ena axeln och tillfredsställelse (arousal) på den andra axeln. För att mäta detta 

använder man sig av tre skalor. Två av dessa skalor mäter både glädje (pleasure) och 

tillfredsställelse (arousal). Den första är en skala från depression (depressed) till 

entusiasm (enthusiastic) och den andra är en skala från bekymmer (anxious) till 

belåtenhet (contented) (Warr, 1990). Båda dessa skalor är relaterade till hur man uppför 

sig i förhållande till sitt arbete, gällande att sluta sitt arbete och frånvaro från arbetet 

(Green, 2010). Det är också relaterat till engagemang för organisationen och 

arbetsglädjen (Warr, 1990). Utöver att detta kan man även mäta nivån av glädje 

(pleasure) för att markera hur viktigt detta är i modellen. Detta kan man göra genom att 

även mäta på en skala från missnöjdhet (displeased) till nöjdhet (pleased) (ibid). 

 

 

Figur 3.2 The principal axes for the measurment of affective well-being. 

 

Från: Warr, The measurment of well-being and other aspects of mental health, s. 195, 1990. 
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Green, Felstead, Gallie, & Inanc (2014) beskriver att inom psykologi-, sociologi- och 

ekonomilitteratur pekar man ut flera faktorer som viktiga för välmåendet. Dessa är 

ansträngning, delaktighet, utmaningar av kompetens (skills challenge), osäkerhet och 

förändringar på arbetsplatsen. Nedan görs en närmre beskrivning av varje faktor. 

Ansträngning 

Ansträngning kan ha olika betydelser. För att få ett mått på det kan man mäta både 

arbetets intensitet och dess varaktighet (Green, 2001). Det förstnämnda kan även 

betecknas som ”intensiv arbetsinsats”. Detta består av en blandning av psykiska, fysiska 

och känslomässiga krav (Green et al. 2014). Varaktigheten kan även betecknas som 

”omfattande arbetsinsats”(Green, 2001). Inom ekonomi och psykologi anser man att det 

råder ett icke-linjärt samband mellan ansträngning och välmående (Green et al. 2014). 

Resultaten från forskning angående sambandet mellan ansträngning och välmående 

inom psykologi är tvetydiga. Vissa har konstaterat att höga nivåer på arbetsintensiteten 

leder till lägre nivåer av arbetsglädje och tillfredsställelse, medan andra hittar ett väldigt 

litet samband mellan arbetsglädje och arbetsintensitet (Warr, 2007). Det rapporteras 

även om att högre intensitet på arbetet leder till ökade problem med den mentala hälsan 

(Cottini & Lucifora, 2013). 

Delaktighet 

Inom flera olika discipliner så som psykologi, ledarskap, sociologi och psykologi 

förväntas delaktighet ha en välgörande effekt på det professionella välmåendet 

(Böckerman & Ilmakunnas, 2012). Man kan skilja på två olika typer av delaktighet, det 

första är deltagande i att ta beslut och det andra är finansiellt deltagande i resultat 

(outcome). Delaktighet kan också delas in i olika nivåer, om det är individuellt, 

arbetslag eller i en större organisation (Green et al, 2014). Det finns bevis för att 

arbetsdiskretion ökar välmåendet (Cottini & Lucifora, 2013). Man kan också se att 

välmåendet ökar när arbetslaget får visst inflytande över arbetsuppgifter, val av teamets 

medlemmar och vem som ska leda teamet (Böckerman & Ilmakunnas, 2012).  

Utmaningar av kompetens 

Detta innebär i vilken utsträckning arbetet i sig utmanar den anställdes kompetens. Det 

finns en sedan länge etablerad tanke om att en bra nivå på utmaning gör människor 

gladare. Inom psykologiforskningen finns det många bevis som säger att arbeten som 
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ger människor möjlighet att använda sin kompetens har en stark koppling till bättre 

välmående (Green et al, 2014). Liknande kopplingar finns inom den ekonomiska 

forskningen, det finns en signifikant negativ koppling mellan antingen överutbildade 

eller underutnyttjande och arbetsglädje (Green & Zhu 2010). Nära kopplat till detta 

finns det också antagande om att variation i arbetet och behovet av att lära sig nya saker 

kan båda förväntas ha samma effekt på välmåendet. Repetitiva arbetsuppgifter kan 

förväntas ha en negativ effekt på entusiasmen, men ha mindre skadliga effekter på 

belåtenheten (Green et al, 2014).  

Osäkerhet 

Oro och otrygghet är stressfaktorer som påverkar välmåendet. Detta hänger samman 

med att man tappar kontroll (Greenhalgh & Rosenblatt, 1984). Den primära fokusen 

ligger på risken att förlora jobbet, vilket förväntas påverka både entusiasmen och 

belåtenheten (Cheng & Chan, 2008). Här finns sedan tidigare omfattande och 

övertygande forskning om otrygghet i anställningen och indirekta slutsatser som kan 

dras från tidigare upplevelser så som att ha förlorat jobbet och att man varit arbetslös. 

Otrygghet kan också osäkerhet angående hur ens arbete värderas på sin nuvarande 

arbetsplats, inklusive oro för att behandlas orättvist eller att man förlorar status (Gallie, 

Felstead, Green, & Inanc, 2013). 

Förändringar på arbetsplatsen 

Förändringar på arbetsplatsen kan ha en indirekt påverkan på välmåendet genom sina 

effekter på någon av de ovan nämnda aspekterna. Men det kan även ha en direkt effekt. 

Man kan förvänta sig direkt negativ påverkan på välmåendet av omstruktureringar av 

företaget, nedskärningar, lönesänkningar, ny teknik eller av omorganisationer på arbetet 

(Green et al, 2014). Det finns rapporter som visar på att förändringar i 

arbetsorganisationen är associerade med lägre tillfredsställelse men att denna effekt 

minskar på arbetsplatser där man har en facklig organisation som kan förhandla 

personalens rättigheter i en omorganisation (Bryson, Barth, & Dale-Olsen, 2013). Man 

kan även se att nedskärningar gör att arbetsglädjen minskar och även engagemanget i 

organisationen (Datta, Guthrie, Basuil, & Pandey, 2010). Det kan även finnas direkta 

skillnader i välmåendet, positiva eller negativa, genom att man byter jobb (Green et al, 

2014). 
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3.2.2. Prestationsmätningar 

Prestationsmätningar kan definieras genom att det är något som har presterats eller i 

framtiden ska komma att presteras. De prestationsmått som företagen då får fram kan 

beskrivas genom tal eller faktorer som ger information gällande olika individers 

prestationer. (Ax, Johansson, & Kullvèn, 2009) 

Ax et al. (2009) menar även på att det inte finns några direkta och klara riktlinjer 

gällande hur utformningen av prestationsmått ska se ut. Företagen ska istället rikta in 

sig på att prestationsmätningen ska vara till nytta och vara användbar samt att den kan 

relatera till företagets strategier kring de mål och förväntningar som satts upp. 

Som nämnts tidigare i rapporten så mäts dagens anställda mer och mer och detta har 

pågått under en längre period. I en artikel författad av Yadar & Sagar (2013) beskriver 

dem hur prestationsmätningar under 2000-talet har gått från att mäta produktivitet, 

leveranstider, svarstider samt olika processer och teknologier till att på senare tid även 

mäta kunskap, utbildning, innovation samt personliga förbättringar. Anledningen till 

detta beror på att prestationsmåtten tidigare mestadels varit inriktade på tillverkning 

medan företagen nu även mäter de tjänster som tillhandahålls. (Yadav & Sagar, 2013) 

Armstrong (2006) beskriver att man kan se prestationer utifrån en prestanda-cykel. Den 

innehåller tre delar där det till en början handlar om att sätta ihop en prestations och 

utvecklingsplan för en viss period. Därefter ska denna följas upp under perioden för att 

avslutas med en genomgång av individens prestationer och utveckling. Utifrån detta 

sätts sedan nya mål upp och en ny period tar sin början. På så vis kan både individen 

och företaget utvecklas och nå nya mål. (Armstrong, 2006) 

Armstrong (2006) tar även upp att det kan variera mycket hur svårt det är att få fram bra 

mått på olika prestationer. Han menar på att det är betydligt enklare att mäta en individ 

som säljer saker medan till exempel forskare kan vara svåra att mäta prestationer utifrån 

eftersom kvantitet inte alltid behöver vara det bästa inom forskningen. Tidigare i 

uppsatsen har vi även tagit upp tolv olika prestationsmått som Armstrong & Baron 

(2004) upptäckte vid en undersökning. Några av dessa är densamma som Yadav & 

Sagar (2013) beskriver. Till exempel har båda tagit med kvalitet och produktivitet.  

Prestationsmätningar kan delas upp i två olika delar. Det ena är finansiella mått där 

företagen till exempel kan mäta lönsamhet, kostnader, resultat och försäljning (Ax et al, 

2009). Exempel på finansiella mått kan vara avkastning på totalt kapital. I en 
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undersökning utav 35 företag fann man att korrelationen mellan arbetsglädje och 

avkastning på totalt kapital var 0,20 medan korrelationen mellan arbetsglädje och 

föregående års avkastning på totalt kapital var 0,50. (Böckermann & Ilmakunnas, 2012) 

Detta visar på att det sedan tidigare finns studier som pekar mot en koppling mellan 

avkastning på totalt kapital och arbetsglädje även om det funnits en viss fördröjning. 

Det andra är icke-finansiella mått där företagen istället kan mäta exempelvis 

kundnöjdhet, kvalitet och säljfrekvens (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Vi har ovan beskrivit hur olika prestationsmått kan se ut och vad som egentligen menas 

med dessa. Anthony & Govindarajan (2007) menar på att företag använder sig till stor 

del utav prestationsmätningar eftersom det bevisar hur väl företaget har implementerat 

sin strategi. För att företaget ska kunna ha någon nytta utav det som mäts har Ax et al. 

(2009) beskrivit hur företaget ska förhålla sig till prestationsmätningar. De menar på att 

det som mäts måste kunna relateras till företagets strategi. Det ska även finnas en 

motivationsfaktor i måtten som används och de ska förstås av de anställda. Personalen 

ska även ha kunskap att påverka de mått de har ansvar för samt att de även ska bli 

informerade om utfallet av prestationsmätningen. (Ax et al. 2009) 

Behn (2003) beskriver att han ser åtta olika anledningar till att mäta prestationer. Dessa 

är för utvärdering, kontroll, budget, motivation, marknadsföring, för att fira, för att lära 

sig och förbättring. Dessvärre går det inte mäta dessa olika saker på samma sätt. Man 

måste tänka på vad man vill ha ut av mätningarna och därefter välja vad man ska mäta 

och vilket sätt man ska använda.  

Utvärdering 

För att kunna mäta måste man först bestämma sig för en standard. Detta kan man göra 

genom att utgå från tidigare prestationer, från prestationer i liknande verksamheter eller 

från politiska förväntningar. Utan något att utgå från har man inget att jämföra med om 

det går bra eller dåligt. För att kunna jämföra detta behöver man mäta olika resultat mått 

(outcome measures) tillsammans med vissa mått för input. Det viktigaste är att mäta 

resultaten för att se om verksamheten uppnår de mål de ska. Först då kan man titta på 

om man har presterat vad man förväntat sig (Behn, 2003). En anledning till att vilja 

utvärdera är att det även behövs för att kunna utvärdera till företagets bonussystem som 

finns inom vissa företag. Det är en form av utvärdering för att kunna ge bonus till de 

som uppnått målen. Men att enbart förlita sig på finansiella mått för att utvärdera kan 



  

 

27 

 

vara dåligt då det är riskabelt eftersom dessa enbart är blickar bakåt (Prowse & Prowse, 

2009).  

Kontroll 

För att kontrollera använder man sig i allmänhet av input mätning. Detta görs för att 

kontrollera om personerna och organisationen gör vad som förväntas av dem. Ofta kan 

det finnas olika riktlinjer att följa, och oftast är dessa gjorda för att kunna kontrollera 

(Behn, 2003). Det lättaste sättet för att kunna kontrollera är att följa upp de värden som 

är lättast att mäta, genom att krasst titta på de siffror som finns att tillgå från företaget. 

Budget 

Man måste mäta för att kunna få veta om olika delar av verksamheten är effektiv 

(efficiency). Detta för att visa på att man gör det man förväntas göra och för att få 

fortsatt förtroende att göra detta. För att få fram siffror för bedömning behöver man titta 

både på resultat och kostnader för att uppnå detta, där man även räknar in indirekta 

kostnader (Behn, 2003).   En stor risk med att titta på budgeten, och endast följa 

siffrorna från resultat och mål är att man riskerar att missa att nå den målsättning 

ledningen har med arbetet, då deras mål inte alltid är sammankopplade med hur 

företaget styrs om man enbart tittar på siffrorna som produceras (Anthony & 

Govindarajan, 2007).  

Motivation 

För att motivera behövs mått på resultat som är nästintill nutidsbaserade. Detta för att 

kunna mäta med uppsatta mål i produktionen. Om man inte producerar fysiska 

produkter utan man kan enbart se resultat behöver dessa mätas för att man ska se att 

man går framåt och når de mål man satt upp. De anställda blir mer motiverade att uppnå 

de uppsatta målen om de kan vara med och styra över vad som ska göras och hur man 

ska göra för att nå dit (Behn, 2003). De mätningar som inte direkt baserar sig på 

konkreta siffror kan vara svåra att få fram snabbt, till exempel ta ren kundundersökning 

lång tid att få in och sammanställa. Detta gör att det är svårt att uppfylla kriteriet att det 

ska vara nutidsbaserade mått om man vill använda sig av andra mått för 

prestationsmätning än de konkreta siffrorna som finns lätt att tillgå. 
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Marknadsföra 

För att kunna övertyga omgivningen att man presterar något bra måste man mäta något 

som är lätt för allmänheten att förstå. Man måste även hitta bra jämförelser, som är 

relevanta i ämnet där folk kan associera sig och se skillnaderna som uppstår. För att nå 

någonstans med detta måste man inte bara mäta och publicera siffrorna, man måste även 

göra dem tillgängliga både fysiskt och psykiskt. Allmänheten måste kunna tillgodogöra 

sig informationen, inte undvika den. För att de ska kunna göra det måste den vara lätt att 

jämföra. 

Att fira 

Innan man kan fira måste man ha satt upp ett mål man ska nå. När detta mål sedan är 

uppnått ger det de anställda en känsla av personlig och kollektiv bedrift. Man kan sätta 

upp ett mål som hänger samman med mätningen för motivation. Målen kan vara 

tillexempel årliga eller månatliga. När detta mål är uppnått måste ledningen ordna med 

festligeter i proportion till hur stort målet som uppnåtts är.  

Att lära sig 

Med målsättningen att man ska mäta för att lära sig behövs det flera olika mätsätt som 

ger detaljerad och specifik information för de olika delarna av verksamheten (Behn, 

2003). Prestationsmätningar är till för att överföra strategi till handling. Därmed 

behöver strategier vara tyligt definierade för att kunna utforma prestationsmätningarna 

till att kunna nyttja resultatet för utveckling (Anthony & Govindarajan, 2007). 

Svårigheten i att mäta för att lära sig är att det man vet behöver man inte lära sig mer 

om, däremot kan det finnas andra saker man skulle kunna lära sig mer om och utveckla, 

men är man inte medveten om bristerna är det svårt att mäta rätt saker. Ofta skapas 

mätsystemen genom att man kommer fram till vad man vill få ut av det, och sedan 

skapas mätsystemet. Misslyckande är självklart en vanlig orsak till lärande. Man tittar 

tillbaka för att se vad som blev fel för att kunna ändra för att kunna undvika att det sker 

igen. Men man kan inte bara använda sig av mätningar för att utveckla och lära sig i en 

verksamhet, man måste även förstå den och dess helhet (Behn, 2003).  

Förbättring 

Ledningen måste förstå hur de kan göra för att påverka beteendet hos personalen i 

organisationen om de vill att de ska prestera bättre. Man måste skapa sig en förståelse 
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inte bara för det som händer på den egna avdelningen eller enheten, utan även hur det 

hänger samman med arbetet i den större organisationen. Det behövs en förståelse för 

hur det ena påverkar det andra och för att nå detta måste man ha ett gemensamt sätt att 

mäta inom organisationen (Behn, 2003). Att ett företag kan identifiera och 

implementera ett lämpligt prestationsmätningssystem är avgörande för att företaget ska 

kunna lyckas i en omgivning som förändras (Bento, Bento, & White, 2014). 

3.3 Modellutveckling 

Vi har ovan konstaterat att prestationsmätningar är något som skulle kunna påverka 

individers välmående. Frågan är om syftet till prestationsmätning och vad individer 

upplever att deras prestationer baseras på påverkar individens välmående? Vår modell 

är uppbyggd med den beroende variabeln välmående i mitten och den oberoende 

variabeln prestationsmätningar har kategoriserats i fyra grupper som visar om de 

påverkar välmåendet positivt eller negativt. Dessa grupper tror vi påverkar välmåendet 

på olika sätt. Därför har grupperna hamnat i olika färgkategorier där rött betyder att det 

påverkar välmåendet negativt och grönt att det påverkar positivt.  

Den första gruppen är kategoriserad som resultat och kvalité vilken innehåller 

lönsamhet, kostnader, resultat, kundnöjdhet och kvalitet. Denna grupp har fått färgen 

rött eftersom vi tror att välmåendet påverkas negativt för individer som upplever att 

deras prestationer baseras på dessa områden. Enligt befintlig forskning finns det ett 

samband mellan uppsatta mål och huruvida man når det, om man inte når de mål man 

sätter upp riskerar det att påverka välmåendet negativt (Diener E. , Suh, Lucas, & 

Smith, 1999). Vi tror att det finns stor risk att man känner ett tvång att uppnå de mål 

som sätts, vilka resultat som måste uppnås, hur stor andel av kunderna som ska vara 

nöjda och så vidare, att detta därför riskerar att påverka välmåendet negativt. 

Den andra gruppen som vi tror påverkar välmåendet negativt är försäljningsfrekvens. 

Böckerman et al (2012) har kommit fram till att välmåendet ökar produktiviteten. 

Eftersom företag vill ha så hög produktivitet som möjligt tror vi då omvänt att en press 

på hög produktivitet kommer att påverka välmåendet negativt, liksom även Diener 

konstaterat i sin forskning. Det finns också forskning som visar på att höga 

arbetsinsatser leder till minskat välmående (Warr, 2007), och en press på hög 

produktivitet har ett nära samband med hög arbetsinsats. 
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Den tredje gruppen som vi tror påverkar välmåendet negativt är och kontrollera/planera. 

Anledningen till att detta antagande gjorts är att vi tror en allt för hög grad av kontroll 

samt för stora krav på försäljning försämrar individers välmående.  

Den grupp som vi har valt att döpa till utveckla tror vi däremot har en positiv effekt på 

välmåendet. Detta antagande beror på att prestationer som mäts för att utveckla 

individer borde vara mer önskvärt från de anställda än prestationer som mäts för att 

kontrollera och hålla koll på de anställda.  Forskning visar på att delaktighet i arbetet 

ökar välmåendet (Böckerman & Ilmakunnas, 2012). Använder man resultatet från 

mätningarna för att tillsammans med de anställda göra utvecklingsplaner och titta på 

möjligheter framåt blir finns en delaktighet och man ökar kompetensen inom företaget. 

Man har även sett att utmaningar av kompetensen ökar välmåendet (Green, Felstead, 

Gallie, & Inanc, Job-Related Well-Being Through the Great Recession, 2014), och när 

mätningarna av prestationerna används för att utveckla personalen utmanas deras 

kompetenser samtidigt som de vidareutvecklas. 
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Jag upplever att mina prestationer   Jag upplever att mina   

utvärderas baserat på…   prestationer mäts i syfte att… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.3 Uppsatsens modell 
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4. Empirisk metod 

4.1 Forskningsstrategi 

Vår forskning har som mål att studera hur prestationsmätningar kan påverka välmåendet 

hos individer på en arbetsplats, det vill säga så kallat professionellt välmående. Studien 

kommer som tidigare nämnt att rikta in sig på professioner. För att genomföra en studie 

likt denna kan man använda sig av olika forskningsstrategier. De som nämns och 

användes till största del är huruvida man väljer att utgå från en kvalitativ eller 

kvantitativ metod (Denscombe, 2009). I denna studie har vi valt att använda oss utav en 

kvantitativ ansats med utskick av enkäter som metodval. Valet av enkäter gjordes 

eftersom syftet med studien är att se om det finns något kausalt samband mellan 

välmående och prestationsmätningar. Genom att en enkätundersökning görs kan vi 

samla in en stor mängd data vilket gör det enklare att hitta eventuella samband. 

(Saunders, Lewis, & Thornhill, 2009) 

 

4.2 Litteratursökning 

I forskningen och uppbyggnaden av vår modell har vi till största del utgått från 

vetenskapliga artiklar. För att hitta dessa har vi använt oss av Högskolan i Kristianstads 

databas för vetenskapliga artiklar som heter Summon. De artiklar som vi inte har hittat 

genom databas har vi ibland istället kunnat hitta vid sökning i Google Scholar. För att 

hitta relevanta och givande artiklar har vi använt sökord som till exempel Well-being 

och performance measurement. Vi anser vetenskapliga artiklar vara bra källor då de 

sedan tidigare har blivit granskade och uppgifterna som finns i dessa är styrkta genom 

forskning. Genom detta tillvägagångssätt ökar trovärdigheten av det som analyseras i 

uppsatsen. Vi har även försökt använda oss av så nya källor som möjligt eftersom 

forskningen är ständigt föränderlig och gör framsteg. Emellertid har vi även använt oss 

av några äldre artiklar där vissa grundläggande koncept tagits fram som sedan har legat 

till grund för forskning under många år. För att få en så djup förståelse som möjligt med 

många olika infallsvinklar har vi försökt att använda ett stort antal författare vilket ger 

vårt arbete mer objektivitet. 
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Det finns inte så många vetenskapliga artiklar om hur man mäter välmående inom 

företagsekonomi, därför har mycket av informationen hämtats från vetenskapliga 

artiklar inom psykologi och hälsovetenskap.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss utav en kvantitativ metod för att samla in material till vår studie. Detta 

har vi gjort genom att enkäter har skickats ut via e-post till respondenter i två olika 

organisationer. En kvantitativ metod med hjälp av enkäter valdes eftersom vi var 

intresserade av att få in en stor mängd data som vi sedan kan analysera och bygga 

slutsatser kring. En annan orsak till att kvantitativ metod valdes kan härledas till att vi 

vet med oss från tidigare erfarenheter att frågor kring välmående kan uppfattas som 

personliga och därmed vara känsligt att prata om. Att välja intervjuer som metod skulle 

därmed kunna leda till att respondenten är oärlig i sina svar eller till och med inte svarar 

alls. Med hjälp av enkäter där informationen hanteras konfidentiellt kan respondenterna 

istället känna sig mer trygga och vi tror därmed att svaren kommer hamna närmare 

verkligheten än vad fallet varit vid intervjuer.  

Enkäter är en effektiv metod att använda sig av och eftersom vi för denna studie har en 

tidsbegränsad period men samtidigt vill nå ut till en stor mängd respondenter har vi valt 

att använda oss av en tvärsnittsdesign (Bryman, 2011). Med detta menas att en stor 

mängd data samlas in under ett tillfälle och det görs vanligtvis genom enkäter (Saunders 

et al, 2009). Vår grundtanke med utskicket av enkäter är att vi ska kunna hitta olika 

samband mellan välmående och prestationsmätningar. Bryman (2011) menar på att 

denna metod samlar in en stor mängd kvantifierbar data som sedan kan användas för att 

hitta olika orsakssamband. Pågår studien istället under en längre tid kan valet istället bli 

en longitudinell studie vilket är motsatsen till tvärsnittsdesign (Saunders et al, 2009).  

Som tidigare nämnt är enkäter en effektiv metod samtidigt som den är billigare att 

administrera än till exempel intervjuer (Bryman, 2011). Enkäterna är utformade med 

hjälp av programmet Survey Monkey, via detta program sänds sedan enkäter till 

respektive respondent för att göra det så enkelt som möjligt för varje individ att besvara 

frågorna. Detta program är känt sedan tidigare och Saunders et al (2009) 

rekommenderar kända program vid större utskick av enkäter. Som tidigare nämnt finns 

risken att det blir en intervjuareffekt vid känsliga frågor. Därför är det en fördel att 
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enkäterna hanteras konfidentiellt vilket på så vis kan bidra till att eliminera eventuella 

oärliga svar kring personliga ämnen genom att respondenten på egen hand får fylla i 

enkäten (Bryman, 2011). 

Det finns inte bara fördelar med enkäter, det går till exempel inte att ställa följdfrågor 

som baseras på respondentens svar (Bryman, 2011). Detta leder till att det är svårt att gå 

djupare ner i frågorna som diskuteras (Denscombe, 2009). Däremot tror vi att detta 

istället kan vara till vår fördel då vårt mål med studien är att hitta eventuella samband 

mellan prestationsmätningar och välmående. 

 

4.4 Kvantitativ studie 

En kvantitativ studie har gjorts genom att vi har skickat ut enkäter till respondenter på 

två sedan tidigare valda arbetsplatser. Valet av enkäter gjordes då vi var intresserade av 

att nå ut till en bred målgrupp samtidigt som det är ett tidseffektivt sätt att få in en stor 

mängd data från många respondenter. (Denscombe, 2009) 

Vår tanke med undersökningen är att testa om det finns något kausalt samband mellan 

prestationsmätningar och välmående. Enkäter ansåg vi i detta fall vara den lämpligaste 

metoden då olika samband lättare kan upptäckas om en större mängd individer tillfrågas 

(Saunders et al, 2009). 

Genom programmet Survey Monkey har vi utformat vår enkät och även kunnat sprida 

den på de studerade arbetsplatserna. Detta har gjorts genom massutskick till 

respondenternas respektive e-post. På detta vis når vi ut till en stor mängd respondenter 

utan att behöva lägga ner någon längre tid. Fördelarna med att använda sig utav enkäter 

som undersökningsmetod är att man snabbt kan nå ut till flera respondenter på ett tids- 

och kostnadseffektivt tillvägagångssätt (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund, 

2001). 

 

4.4.1 Urval 

Sedan tidigare har många forskare studerat revisorers välmående kopplat till olika 

orsaker (se till exempel Johnsson & Lundeslöf, 2014) Av den anledningen har vi valt att 

studera hur prestationsmätningar kan komma att påverka välmående på andra 
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professionella tjänsteföretag som revisorsprofessionen räknas till. De företag som 

kommer att studeras gällande detta är Försäkringskassan och Länsförsäkringar. 

Definitionen av professionella tjänsteföretag gör att vi klassificerar även 

Försäkringskassan och Länsförsäkringar dit.  

 

4.4.2 Operationalisering 

Beroende variabler  

I vår modell är välmåendet den beroende variabeln. Det är den som förmodas förändras 

utifrån prestationsmätningarna som är den oberoende variabeln. 

För att kunna mäta det subjektiva välmåendet har vi använt oss av tre tidigare 

beprövade skalor. Den första är Andrews and Withey job satisfaction scale (Fields, 

2002). Då olika delar på jobbet kan påverka hur man mår anser vi att relationen till 

kollegorna och hur man trivs på själva arbetsplatsen är en viktig del. Måttet är baserat 

på fem olika frågor, men i denna undersökning har vi valt att ta med fyra som är 

kopplade till välmåendet mer generellt (Fields, 2002). I enkäten som finns bifogad hittas 

dessa i delfråga fyra och de frågor som ställs där är följande: 

 Hur känner du inför ditt arbete? 

 Hur känner du inför dina arbetskamrater? 

 Hur känner du inför dina arbetsuppgifter? 

 Hur känner du inför arbetsmiljön på din arbetsplats? 

Vi valde att ta bort den delen som i Andrews and Withey job satisfaction scale handlar 

om tidspress och arbetsbelastning då detta är delar som inte ingår i vår undersökning. 

Respondenten får svara på frågorna genom att gardera sin känsla från glädje till obehag 

på en sjugradig likertskala (van Saane, Sluiter, Verbeek, & Frings-Dresen, 2003). 

Det andra måttet vi använt oss av för att mäta det subjektiva välmåendet är Bradburn´s 

affect balance scale. Den går ut på att bedöma balansen mellan det positiva och det 

negativa man upplevt under de senaste fyra veckorna. Det är tio olika påståenden, fem 

positiva och fem negativa (Lewis, Mccollam, & Joseph, 2000). Vi har valt att ta med 

nio utav dessa som vi anser att de tillsammans täcker in det vi vill ha fram i vår 

undersökning. Det tionde påståendet som är ”During the past few weeks did you feel 
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on top of the world?” har inte tagits med eftersom vi inte hittade någon bra svensk 

översättning och vi tycker att frågan täcks in med hjälp av de övriga frågorna.  

I bifogad enkät under delfråga fem kan vi se att svarsalternativen är ja och nej. Eftersom 

det är två variabler kallas dessa kategorivariabler och är därmed icke-numeriska. Då 

även dessa variabler ska läggas in i SPSS har de också fått numeriska värden där 1 = ja 

och 0 = nej. Vi har skapat ett index för att mäta om man är positiv eller negativ. För att 

de positiva och negativa påståendena ska kunna väga ut varandra måste det vara lika 

många positiva som negativa påståenden och därför har påståendet ” Under de senaste 

veckorna har du känt dig ensam eller avlägsen från andra människor?” tagits bort när 

index har räknats ut. Index har räknats fram genom att summera de positiva påståendena 

och sedan subtrahera med summan av de negativa påståendena. Detta gör att om man 

svarar ja på samtliga frågor får personen ett medel på noll, medan om man svarar ja på 

de positiva påståendena och nej på de negativa får man ett medel på fyra. Detta leder till 

att ju högre siffra man får i detta index, desto mer positiv är man. (Lewis, Mccollam, & 

Joseph, 2000) 

De påståendena som är med på enkäten är följande:  

Under de senaste veckorna (har du känt)… 

 …dig särskilt exalterad eller intresserad av något? (Positivt) 

 …dig deprimerad eller olycklig? (Negativt) 

 …dig stolt för någon berömde något som du har gjort? (Positivt) 

 …dig ensam eller avlägsen från andra människor? (Negativt) 

 …dig nöjd över att ha åstadkommit något? (Positivt) 

 …att saker går som du vill? (Positivt) 

 …dig så rastlös att du inte kunde sitta länge på en stol? (Negativt) 

 …dig uttråkad? (Negativt) 

 …dig upprörd över att någon gav dig kritik? (Negativt) 

 

Det tredje måttet är Satisfaction with life scale. Det mäter generellt hur tillfredsställd 

man är med kvalitén i sitt liv. Detta gör man genom fem frågor (Lyubomirsky & 

Lepper, 1999). Skalan är testad och är både pålitlig och lyhörd (sensitivity). En 

bedömning görs sedan på en likertskala från ett till sju för att gardera hur mycket man 
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håller med (Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985). Det man ska bedöma är 

huruvida man instämmer i följande påståenden: 

 Mestadels är mitt liv fulländat. 

 Tillståndet i mitt liv är perfekt. 

 Jag är tillfreds med mitt liv. 

 Hittills har jag uppnått de saker jag anser viktigast i livet. 

 Om jag kunde leva om mitt liv hade jag knappt ändrat något. 

 

Oberoende variabler 

I denna studiens modell kan vi se att den oberoende variabeln är prestationsmätningar. 

Enkätens fråga åtta och nio tar upp frågor som handlar om vad respondenterna upplever 

att deras prestationer baseras på samt i vilket syfte de upplever att deras prestationer 

mäts. 

Frågorna som ställs i enkätens åttonde del är: 

Jag upplever att mina prestationer utvärderas baserat på… 

 Lönsamhet 

 Kostnader 

 Resultat  

 Försäljning 

 Kundnöjdhet 

 Kvalitet 

 Säljfrekvens 

Frågorna som ställs i enkätens nionde del är: 

Jag upplever att mina prestationer mäts i syfte att… 

 Utvärdera 

 Kontrollera 

 Budgetera 

 Motivera 

 Marknadsföra  

 Lära mig  
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 Förbättra mig 

 

4.4.3 Kontrollvariabler 

För att vara säker på att hela populationen på respektive arbetsplats har besvarat vår 

enkät har vi valt att använda oss utav några kontrollvariabler. 

Vi har bland annat valt att fråga respondenterna om kön. Detta är en kategorivariabel 

vilket betyder att den inte är numerisk (Körner & Wahlgren , 2012). På grund av att vi 

ska lägga in variabeln i SPSS har även denna variabel fått numeriska värden där 1 = 

man och 2 = kvinna. Genom att detta görs kan vi se andelen i regressionsanalysen. 

Kontrollvariabler har använts eftersom det finns studier som visar att resultatet kan 

variera stort beroende på vilka respondenter som väljer att svara på enkäten. Exempelvis 

finns det en studie som visar på att äldre är mindre benägna att svara på enkäter. Men 

utifrån samma studie kan vi även se att kvinnor vanligtvis är mer benägna att svara på 

olika enkäter än vad män är. (Porter & Whitcomb, 2005)  

Anledningen till att kön, ålder och antal år på arbetsplatsen valts som kontrollvariabler 

är för att det kan vara intressant att se om det finns några skillnader mellan dessa 

variabler i de områden som vi studerat. Som tidigare nämnt finns det risk att fler 

kvinnor väljer att besvara enkäten, det finns även en risk att skillnader kan förekomma 

mellan könen vad det gäller välmåendet. En annan studie påvisar även att kvinnor i 

större utsträckning upplever de negativa känslor som påverkar välmåendet än vad män 

gör. (Diener E. , Suh, Lucas, & Smith, 1999) 

Då vi tror att välmåendet även kan påverkas av olika personlighetsdrag har vi valt att 

även göra ett personlighetstest. Detta har gjorts då vi är intresserade av att se om det 

finns personliga drag som har påverkan på det subjektiva välmåendet. För att undersöka 

detta har vi valt att använda oss av Big Five Inventory. Testet består i sitt ursprung av 44 

frågor (Tkach & Lyubomirsky, 2006), men för att enkäten inte ska bli för lång så har 

sex frågor som ramar in relevanta delar av personligheten valts ut. De frågor som har 

ställts har bland annat handlat om hur respondenten upplever sig själv på arbetet. I 

delfråga nummer sju har två olika personlighetsdrag testats genom sex frågor. Dessa två 

personlighetsdrag är neurotisk och plikttrogen. Frågan som lyder ”jag oroar mig 

mycket” har vi varit tvungna att koda om när svaren lagts över till SPSS. Detta har 
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gjorts för att svaren ska kunna jämföras med de andra frågorna på bästa sätt. 

Omkodningen har gjorts genom att svarsalternativet” instämmer inte alls” i denna fråga 

fått det högsta numeriska värdet sju jämfört med de andra frågorna där samma svar ger 

värdet 1 i SPSS. 

 

4.4.4 Statistisk analys 

För att kunna hantera stora mängder data och göra analyser kommer vi använda oss utav 

SPSS. Vi kommer börja med att ta fram beskrivande statistik för att få en bild av 

helheten, hur många som valt att svara, vilka det är delat på arbetsplats, ålder, och hur 

länge man har arbetat där. Därefter kommer vi göra ett test för att se om frågorna mäter 

samma sak, detta test heter Cronbach’s alfa (Pallant, 2010). Sedan kommer vi ta fram 

ett Kaiser-Meyer-Olkin-värde (KMO-värde) för att se om det vore lämpligt att slå 

samman olika frågor till gemensamma kategorier. Slutligen kommer en rotationsmatris 

göras för att se vilka frågor och påståenden som passar att slå samman till en kategori. 

(Pallant, 2010) 

När detta är gjort är det dags att börja analyserna. För att se om det finns samband 

mellan de olika variablerna kommer vi först göra Pearsons korrelationstest (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Man kan genom detta läsa ut hur olika variabler påverkar varandra. 

Sist kommer modellen testats med hjälp av multipel regressionsanalys.  Här testas 

sambandet mellan den oberoende variabeln med olika kategorier för prestationsmätning 

som tagits fram och den beroende variabeln välmående. 

 

4.4.5 Reliabilitet 

Olika faktorer kan påverka reliabiliteten, till exempel mätinstrumentet, den som utför 

mätningen, omgivningen eller det undersökta objektet (Körner & Wahlgren, 2002). Om 

samma forskningsprojekt skulle göras igen ska det uppnå samma resultat om det är 

reliabelt (Alvehus, 2013). Mätningarna måste vara tillförlitliga och ge pålitliga svar utan 

att det riskerar att bli missvisande på grund av omkringliggande faktorer. För att uppnå 

reliabilitet i vår studie har vi noga formulerat frågorna i vår enkät för att undvika 

missförstånd hos respondenterna. Reliabilitet handlar om tillförlitligheten i 
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undersökningen och att resultaten inte skulle förändras om samma undersökning görs 

igen. Reliabilitet kan benämnas med tre olika betydelser vilka är stabilitet, intern 

reliabilitet och internbedömarreliabilitet. (Bryman, 2011) Alla tre handlar om att 

undersökningen ska hålla en hög tillförlitlighet, till exempel genom stabilitet i 

undersökningen så minskar risken att en ny undersökning skulle ge ett annorlunda svar.  

För att testa reliabiliteten har vi använt oss av Cronbach’s alpha. Detta är ett mått bör 

överstiga 0,7 och visar om man kan dra en slutsats om att indexet är lämpligt utformat 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). Ju fler variabler man har med desto högre blir Cronbach’s 

alpha, man kan därför acceptera ett lägre värde än 0,7 om det är få variabler (Pallant, 

2010). 

 

4.4.6 Validitet 

För att kunna mäta det man efterfrågar måste man mäta rätt saker, det måste finnas en 

överrensstämmelse mellan det man avser mäta och det man faktiskt mäter. Det finns 

alltid en risk att man mäter det som är lättast att mäta utan att reflektera över om det 

verkligen mäter det som ska undersökas. Detta kallas för validiteten. (Körner & 

Wahlgren, 2002) 

För att uppnå validitet i vår undersökning har vi formulerat tydliga frågor som har nära 

kopplinig till det vi avser mäta. Vi har även ökat validiteten genom att använda oss av 

tidigare etablerade sätt att mäta, till exempel Russ (1990) modell av hur man kan mäta 

det professionella välmåendet. 

Det finns fyra olika former av validitet, dessa är mätningsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och ekologisk validitet (Bryman, 2011). För att nå en så hög validitet 

som möjligt har vi även kontrollerat vår enkät genom att kompisar har läst igenom 

frågorna för att se om de uppfattar frågorna på det sätt som är tänkt. 

 

4.5 Etiska betänkanden 

Forskare förväntas att respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att 

deltagarna lider någon skada genom att medverka i forskningsprojektet och de förväntas 

att arbeta på ett sätt som är ärligt och som respekterar deltagarnas integritet. Forskning 
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får inte ske till bekostnad av deltagarens integritet. Man måste även vara ärlig med vad 

man ska använda uppgifterna till och inte ge några falska föreställningar om vad 

forskningen går ut på. (Denscombe, 2009) 

Vetenskapliga rådet (u å) har sammanfattat fyra huvudkrav som ställs på forskning. Det 

första är informationskravet, det innebär att de som lämnar uppgifter till forskningen ska 

upplysas om vad uppgifterna kommer att användas till, att de lämnar uppgifterna 

frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet. Det andra är ett samtyckeskrav som 

går ut på att uppgiftslämnaren har gett sitt samtycke till att uppgifterna samlas in. 

Konfidentialitetskravet är det tredje och går ut på i möjligaste mån ska behandlas 

konfidentiellt och de ska förvaras så obehöriga inte kan ta del av dem. Det sista och 

fjärde kravet är nyttjandekravet, det innebär att uppgifterna som samlats in av enskilda 

personer endast får användas i forskning (ibid.).  

Informationskravet uppfylls i vår forskning genom att det tillsammans med enkäten 

skickas ett följebrev som förklarar vilka vi är och vad det är för forskning deras svar ska 

ingå i. Kravet om samtycke uppfylls då det är frivilligt att svara på enkäten och man har 

möjlighet att inte svara på den om man inte samtycker till att uppgifterna samlas in. 

Konfidentialitetskravet uppfylls genom att uppgifterna som lämnas kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det sista kravet om nyttjande uppfylls genom att det enbart är 

vi som kommer ta del av svaren och använda dessa i vår forskning. 

Alla dessa fyra huvudkrav ska sammantaget uppfylla individskyddskravet.  

Eftersom vi arbetar på de båda organisationer som har undersökts har detta gett oss bra 

access till arbetsplatserna. Detta har också gjort att vi lätt kunnat förstå respondenterna 

och hur situationen ser ut på arbetsplatserna. Eftersom respondenterna är kollegor till 

oss finns det risk för bias, en snedvridning av resultaten (Djurfeldt, Larsson, & 

Stjärnhagen , 2010), att personerna medvetet eller omedvetet har valt att svara felaktigt 

eller på annat sätt påverkats när de besvarat enkäten. Vi tror emellertid inte att det är 

någon större risk för det eftersom respondenterna informerats om att alla svar kommer 

att behandlas konfidentiellt och det är relativt många som har svarat, vilket gör att det är 

mindre risk för att svaret från varje specifik individ kommer påverka resultatet så stort. 

För att inte riskera att någon specifik kollega ska få nackdel av det de svarat kommer 

alla svar att behandlas i grupperingar och inga svar kommer analyseras individuellt.  
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5. Resultat & analys 

5.1 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

När enkäter skickas ut finns det risk att svarsfrekvensen blir väldigt låg. Detta kan leda 

till en minskning av validiteten (Saunders et al, 2009). Genom att skicka ut en eller två 

påminnelser finns risken att svarsfrekvensen ökar och en högre validitet kan därmed 

nås. Anledningen till att vi gör en bortfallsanalys är för att utreda om de svar som 

kommit in är representativa för den målgrupp som har studerats. (Christensen et al, 

2001)  

Något som lades märke till efter att enkäten skickats ut var att vissa respondenter haft 

svårt att öppna enkätformuläret vilket kan ha föranlett ett visst bortfall. Antalet bortfall 

på grund av detta ska dock inte vara mer än ett fåtal vilket gör att vi inte tror det 

påverkar resultatet i stort. 

Ett följebrev har även utformats där vi förtydligar vikten av respondentens svar och 

hoppas genom detta nå en högre svarsfrekvens och som ovan nämnt även högre 

validitet. 

Totalt har vi fått in 104 svar av 151 utskickade enkäter. Detta ger en svarsfrekvens på 

cirka 69 % vilket är betydligt mer än vad man vanligtvis får vid utskick av enkäter. 

Enkäterna har skickats ut till respondenter på Länsförsäkringar och Försäkringskassan. 

Till Länsförsäkringar har 56 enkäter skickats ut och 30 svar har kommit in vilket ger en 

svarsfrekvens på 54 %. Till Försäkringskassan har ett utskick av 95 enkäter gjorts och 

74 svar har kommit in vilket ger en svarsfrekvens på 78 %. Den höga svarsfrekvensen 

kan delvis bero på att vi som författare sedan tidigare har en relation till de arbetsplatser 

som undersökts. Enkäten har dessutom inte tagit allt för lång tid att besvara (fyra 

minuter) vilket trolig8tvis gjort att fler respondenter valt att besvara den. En annan 

anledning till den höga svarsfrekvensen kan vara att respondenterna tyckt att det 

studerade ämnet ligger väl i tiden samtidigt som det är något som de själva kan ha nytta 

av i framtiden genom fortsatta studier. Eftersom vi fått in över 30 svar kan svaren anses 

ha en normalfördelad spridning (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen , 2010).  

Av totala antalet svar var det elva respondenter som inte besvarade alla frågorna. Detta 

tror vi kan bero på att några valt att direkt rikta in sig på de frågor som rör det studerade 

ämnet och därmed missat att svara på de inledande kontrollfrågorna. Resterande del av 
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enkäten vilket innefattar frågor om prestationsmätningar, välmående och 

personlighetsdrag har däremot nästintill alla valt att svara på vilket är en indikation på 

att enkäten inte varit för lång. Det har varit några enstaka på både Försäkringskassan 

och Länsförsäkringar som missat att besvara frågorna som inte är kontrollfrågor. Något 

samband mellan vilka frågor som hoppats över kan däremot inte hittas vilket tyder på 

att respondenterna ansett att frågorna varit relevanta. Den mest troliga orsaken till 

bortfallet tror vi istället handlar om att respondenterna helt enkelt omedvetet missat att 

besvara någon eller några frågor. 

Studien är gjord på två olika arbetsplatser där 151 stycken enkäter skickats ut och 

besvarats av 104 respondenter. Av dessa är 25 män och 68 kvinnor, elva respondenter 

har därmed valt att inte besvara frågan, vilket har beskrivits ovan. Totalt har enkäten 

skickats till 72 % kvinnor och 28 % män. Enkäten har sedan besvarats av 73 % kvinnor 

och 27 % män vilket gör att andelen svar varit jämt fördelat mellan män och kvinnor när 

hänsyn tagits till andelen utskick. Om liknande studie görs på respektive arbetsplats kan 

vi se att på Länsförsäkringar har fler män än kvinnor svarat medan på 

Försäkringskassan är resultatet det omvända. Vi har tidigare nämnt att det finns studier 

som säger att kvinnor är mer benägna att svara på enkäter än män. I detta fall kan vi 

däremot se att svarsfrekvensen är lika mellan män och kvinnor när hänsyn tas till hur 

många som har tagit del av enkäten på båda arbetsplatserna. 

 

Tabell 5.1   Beskrivande statistik – Könsfördelning 

                                                                                                                     

 

Arbetsplats 

Total Försäkringskassan Länsförsäkringar 

   Man 13 12 25 

  Kvinna 54 14 68 

   Total Total 67 26 93 
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5.2 Beskrivande statistik 

Beskrivande statistik ger beskrivningar gällande till exempel ålder, kön, civilstånd och 

så vidare (Körner & Wahlgren , 2012). Inledningsvis kommer vi att berätta om dessa 

grundläggande variabler från vårt empiriska material.  

 

5.2.1 Respondenter 

I tabell 5.2 nedan visas hur åldersfördelningen sett ut bland de som besvarat den 

utskickade enkäten. Då åldern på de som ej besvarat enkäten är okänd kan vi inte dra 

några exakta slutsatser gällande att svaren tagit del av hela populationen. Utifrån 

diagrammet nedan kan vi dock se att det inte finns några större skillnader mellan 

åldersintervallerna vilket tyder på att respondenter från alla åldersgrupper valt att 

besvara enkäten. Den totala medelåldern för alla respondenter är 43,1 år. På respektive 

arbetsplats kan vi se att medelåldern på Försäkringskassan är något högre med 43,1 

medan medelåldern på Länsförsäkringar är 41,7.  

 

Tabell 5.2 Beskrivande statistik - Åldersfördelning i kategorier 

Ålder Frekvens Andel % 

Ackumulerad 

andel % 

 <30 19 18,3 18,3 

30-39 18 17,3 35,6 

40-49 24 23,1 58,7 

50-59 20 19,2 77,9 

60-69 13 12,5 90,4 

Ej angett 10 9,6 100,0 

Total 104 100,0  

 

Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit hur ett ökat välmående kan få individer att stanna 

kvar längre på arbetsplatsen. Här nedan i tabell 5.3 redovisas hur många år 

respondenterna har arbetat på sina respektive arbetsplatser. I diagrammet syns att 
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majoriteten (60,6 %) av respondenterna inte har arbetat på sin arbetsplats i mer än tio år. 

I denna siffra är inte hänsyn taget till de som ej besvarat frågan gällande ålder vilket gör 

att det med stor sannolikhet kommer vara mer än 60,6 % som har jobbat på 

arbetsplatsen mindre än tio år. Medeltiden som alla respondenterna varit anställda på 

arbetsplatserna är 12,4 år. Även här kan vi se att Försäkringskassan ligger något högre 

med 13,4 år medan respondenterna på Länsförsäkringar har arbetet där i medel 9,9 år.  

 

Tabell 5.3 Beskrivande statistik - Antal år på arbetsplatsen 

Antal år Frekvens Andel % 

Ackumulerad 

andel % 

 <5 38 36,5 36,5 

6-10 25 24,0 60,6 

11-15 6 5,8 66,3 

16-20 3 2,9 69,2 

21-25 4 3,8 73,1 

26-30 2 1,9 75,0 

31-35 1 1,0 76,0 

36-40 4 3,8 79,8 

>40 8 7,7 87,5 

Ej angett 13 12,5 100,0 

Total 104 100,0 100,0 

 

5.2.2 Översiktlig beskrivande statistik 

I bilaga 5 kan vi se hur skillnaderna ser ut mellan de två studerade arbetsplatserna. I 

tabellen kan vi till exempel se hur arbetsplatserna skiljer sig åt vad det gäller i vilket 

syfte respondenterna upplever att deras prestationer mäts. Vi kan även se vissa 

skillnader i välmåendet och detta kan vi se med hjälp av medelvärde, median och 

standardavvikelsen. I enkätens fråga sex har respondenterna kunnat svara antingen 

instämmer inte alls eller instämmer helt på fem olika frågor som handlar om hur man 

har upplevt och upplever sitt liv. Medelvärdet på Försäkringskassan blev här 4,6 medan 
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det på Länsförsäkringar blev 5,7 där 7 betyder att respondenterna instämmer helt. Detta 

kan tolkas genom att respondenterna på Länsförsäkringar är något nöjdare med vad de 

har uppnått och hur deras livssituation ser ut. Tar vi istället den som beskrivs som 

Andrews and Withey job saisfaction scale vilken behandlar arbetsplatsen och glädjen 

eller obehaget kring arbetsmiljön. Denna hittas i enkätens fjärde fråga där vi kan se att 

respondenterna får besvara fyra olika frågor om arbetsmiljön där de kan svara på en 

sjugradig skala mellan glädje och obehag. Glädje är kodat som ett medan obehag är sju. 

Med detta mått får Försäkringskassan medelvärdet 1,45 medan Länsförsäkringar får 

2,67. Vilket kan tolkas som att Respondenterna på Försäkringskassan känner mer glädje 

inför den arbetsmiljö som råder. I enkätens sjunde fråga har respondenterna fått besvara 

6 olika frågor som handlar om personlighetsdragen neurotisk och plikttrogen. Tabell 

5.10 visar att respondenterna på Länsförsäkringar är mindre neurotiska än de på 

Försäkringskassan medan det istället är tvärtom vad det gäller plikttrogen. Vad det 

gäller plikttrogen så kan vi utläsa genom medelvärdet att respondenterna på 

Länsförsäkringar anser sig vara aningen mer plikttrogna än de på Försäkringskassan. 

Vad det gäller prestationsmätningar kan vi se vissa skillnader mellan respondenterna på 

de två studerade arbetsplatserna. Vi kan bland annat utläsa att respondenterna på 

Länsförsäkringar upplever att de mäts för att utvecklas mer än vad respondenterna på 

Försäkringskassan gör. I utveckling ingår delfrågorna motivera, marknadsföra, förbättra 

samt lära mig. I bilaga 5 finns det även andra paralleller som kan dras vad det gäller 

skillnader mellan arbetsplatserna angående prestationsmätningar och välmående. 

 

5.2.3 Beroende variabel 

Välmående är i vår modell en beroende variabel. Som tidigare har nämnts så har vi 

använt oss av tre olika skalor för att mäta välmåendet. Dessa är Andrews and Withey job 

satisfaction scale, Bradburn´s affect balance scale samt Satisfaction with life scale. 

I tabell 5.4 med beskrivande statistik kan vi se att det är lika många som valt att svara på 

alla frågorna. På Andrews and Withey job satisfaction scale finns ingen som har angett 

max, det vill säga sju, men däremot har någon eller några angett ett. Medelvärdet här är 

på 2,3 vilket visar att de flesta känner mer glädje än obehag inför sitt arbete och sin 

arbetsplats. 
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Med Bradburns affect balance scale räknar man fram ett tal genom att summera alla 

positiva påståenden och subtrahera de negativa. Man kan se att medelvärdet ligger på 

1,75 vilket visar att majoriteten är mer positiva än negativa. 

Satisfaction with life scale har ett medelvärde på 4,9. Maximum är sju och det innebär 

att majoriteten är övervägande nöjda med sitt liv. 

 

Tabell 5.4 Beskrivande statistik över den beroende variabelns mått 

 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Andrews and Withey job satisfaction scale 102 1,00 5,00 2,2745 ,87986 

Bradburns affect balance scale 102 -4 4 1,75 1,799 

Satisfaction with life scale 102 1,20 7,00 4,9118 1,24997 

      

 

För att mäta reliabiliteten kan man mäta Cronbach’s alfa. Detta värde talar om hur väl 

frågorna mäter samma sak och ska helst överstiga 0,7 (Pallant, 2010). Andrews and 

Withey job satisfaction scale har ett Cronbach’s alfa-värde på 0,748. Det visar att 

frågorna i detta test hänger väl ihop och mäter samma sak. 

Bradburn’s affect balance scale är inte relevant att undersöka Cronbach’s alfa-värdet 

eftersom det är uppbyggt med några negativa och några positiva påståenden som man 

ska svara ja och nej på.   

Satisfaction with life scale visar ett Cronbach’s alfa-värde på 0,907 vilket är långt över 

gränsen för vad som anses visa på samband mellan frågorna. 

 

5.2.4 Oberoende variabel 

I avsnittet ovan har vi beskrivit beroende variabeln välmående, i detta avsnitt kommer 

vi istället behandla den oberoende variabeln prestationsmätningar. Cronbach-alfa är 

som vi nämnde tidigare under avsnittet om beroende variabeln ett mått som mäter 

reliabiliteten. På fråga åtta som handlar om vad respondenten upplever att sina 
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prestationer utvärderas baserat på blir Cronbach-alfa värdet 0,759. Fråga nio som istället 

handlar om vilket syfte respondenten upplever att sina prestationer mäts utefter får ett 

Cronbach-alfa värde på 0,768. Båda värdena överstiger därmed 0,7 vilket Pallant (2010) 

beskrivit som en bra gräns att överstiga.  Utifrån tabell 5.5 kan vi urskilja en del olika 

mönster gällande vad respondenterna anser att prestationsmätningarna baseras på. Till 

exempel har resultat, kundnöjdhet och kvalitet de högsta medelvärdena i tabell 5.5 

medan utvärdera och kontrollera är de som har högst medelvärde i tabell 5.6. Ett högt 

medelvärde innebär att många respondenter svarat att de instämmer helt på att deras 

prestationer baseras på exempelvis kundnöjdhet. Det högsta svarsalternativet är sju 

vilket en eller flera respondenter svarat på alla frågor. Motsatsen blir då ett lågt 

medelvärde vilket respondenterna ska ha svarat om de inte håller med alls gällande vad 

deras prestationer baseras på. De som har lägst medelvärde är försäljning och 

säljfrekvens men på dessa kan vi även se att standardavvikelsen sticker ut något och är 

högre än resterande. Anledningen till detta kan bero på att respondenterna har olika 

arbetsuppgifter på sina respektive arbetsplatser där säljfrekvens och försäljning inte 

ingår lika mycket i deras roller. Vi kan i bilaga 5 se att medelvärdet för 

försäljningsfrekvens är klart högre på Länsförsäkringar än vad det är på 

Försäkringskassan. Medelvärdet för försäkringskassan är 2,9 medan medelvärdet för 

Länsförsäkringar är 4,67. Ett högt medelvärde innebär att respondenterna anser att de 

mäts på grund av försäljning och säljfrekvens. I tabell 5.6 nedan kan vi se att 

marknadsföra har ett lägre medelvärde än resterande, men vi kan även här se att 

standardavvikelsen är högre. Anledningen till detta kan vara precis som ovan att 

respondenter har väldigt olika arbetsuppgifter men det kan även bero på att frågan på 

något sätt har missuppfattats. 
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Tabell 5.5   Beskrivande statistik – Prestationer utvärderas baseras på… 

 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Lönsamhet 102 1 7 4,48 1,69 

Kostnader 103 1 7 4,54 1,76 

Resultat 103 2 7 5,91 1,20 

Försäljning 101 1 7 3,37 2,13 

Kundnöjdhet 104 1 7 5,49 1,55 

Kvalitet 103 1 7 5,41 1,56 

Säljfrekvens 101 1 7 3,38 2,11 

      

 

 

Tabell 5.6 Beskrivande statistik - Prestationer mäts i syfte att… 

 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Utvärdera 104 1 7 5,21 1,659 

Kontrollera 103 1 7 5,17 1,458 

Budgetera 103 1 7 4,63 1,788 

Motivera 102 1 7 4,58 1,619 

Marknadsföra 103 1 7 3,55 1,999 

Lära mig 103 1 7 4,69 1,645 

Förbättra mig 103 1 7 5,01 1,642 

      

 

För att underlätta analysen ska vi här nedan göra en faktoranalys. Detta görs för att se 

om man kan lägga samman olika frågor till ett gemensamt mått. Det första som görs vid 

faktoranalys är att ta fram ett Kaiser-Meyer-Olkin-värde (KMO-värde). Detta värde bör 
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överstiga 0,6 för att visa på att det är lämpligt att göra en sammanslagning (Pallant, 

2010).  

För att sedan se om det finns gemensamma faktorer i frågorna så görs en 

rotationsmatris. Med hjälp av rotationsmatrisen kan vi se om måtten delas in i olika 

komponenter. 

 

Tabell 5.7   Faktoranalys - Prestationer  utvärderas baserat på… 

 

 1 2 

Säljfrekvens ,951 -,007 

Försäljning ,951 -,037 

Kvalitet ,061 ,729 

Resultat -,104 ,722 

Kundnöjdhet ,024 ,719 

Lönsamhet ,549 ,608 

Kostnader ,501 ,593 

 

I tabell 5.7 ovan kan vi se att säljfrekvens och försäljning grupperas tillsammans medan 

de resterande hamnar i grupp två.  KMO värdet är 0,655 och överstiger därmed gränsen 

som tidigare nämnts på 0,6. Detta indikerar att det även är lämpligt för oss att 

sammanställa alla frågor till två komponenter. 

  



  

 

51 

 

 

Tabell 5.8 Faktoranalys - Prestationer mäts i syfte att…    

   

 1 2 

Lära mig ,921 -,010 

Förbättra mig ,915 -,033 

Motivera ,813 ,222 

Marknadsföra ,439 ,395 

Budgetera ,098 ,858 

Kontrollera -,113 ,816 

Utvärdera ,462 ,584 

 

I tabell 5.8 kan vi se att de som grupperas är lära mig, förbättra mig, motivera och 

marknadsföra. I den andra gruppen hamnar istället budgetera, kontrollera och utvärdera.  

KMO värdet är 0,688 vilket även här betyder att vi kan slå samman våra frågor till ett 

enda mått. 

 

5.2.5 Kontrollvariabler 

Vi har valt att inleda enkäten med frågor som undersöker respondenternas ålder och 

kön. En undersökning av dessa kontrollvariabler har gjorts för att säkerställa att den 

insamlade datan är representativ för hela populationen som haft chansen att delta i 

studien. Hade vi inte undersökt detta kan det vara så att den grupp av individer som valt 

att inte svara tillhör samma åldersgrupp eller kön. Förtroendet för den insamlade datan 

kan då ta skada eftersom en viss del av populationen valt att inte besvara enkäten. 

(Bryman, 2011) 

I delfråga nummer sju har vi fått fram ett Cronbach’s alfa-värde på 0,103. Detta är som 

vi tidigare nämnt ett mått på reliabiliteten, värdet talar om hur väl frågorna mäter 

samma sak och ska helst överstiga 0,7 (Pallant, 2010). 0,103 är därmed ett väldigt lågt 

tal och har uppkommit eftersom frågorna visar på olika personlighetsdrag som är 

väldigt motsägelsefulla. De personlighetsdrag som har testats är neurotiska och 
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plikttrogna, därför har vi delat upp dessa i två olika delar. Om vi testar Cronbach’s alfa 

på de frågor som mäter huruvida en person är neurotisk får vi ett värde på 0,495. De 

frågor som mäter detta är 7.2, 7.4 & 7.6. 

Tar vi istället Cronbach’s alfa-värde på de frågor som berör plikttrogenhet blir värdet 

istället 0,787. De frågor som mäter detta är 7.1, 7.3 & 7.5. Värdet för plikttrogenhet 

överstiger 0,7 medan neurotisk ligger en bit under. Pallant (2010) beskriver dock att vid 

en relativt ostuderad kontext kan även ett värde över 0,5 accepteras. Cronbach´s alfa-

värdet för neurotisk var 0,495 vilket är precis under denna gräns. 

Vi har valt att göra en faktoranalys och det Kaiser-Meyer-Olkin värde vi har fått fram 

uppgår till 0,589. Som vi nämnt tidigare bör detta värde överstiga 0,6 för att visa på att 

det är lämpligt att göra en sammanslagning (Pallant, 2010).  

I tabellen nedan kan vi se hur en komponentindelning vid faktoranalys blir av de sex 

frågorna. Som tidigare nämnt kan vi i detta diagram se att komponenterna delas upp i 

två olika grupper där plikttroen hamnar i grupp 1 och neurotisk hamnar i grupp 2. 

 

Tabell 5.9 Faktoranalys - personlighetsdrag 

 1 2 

7.3 ,850 -,150 

7.1 ,820 -,219 

7.5 ,758 ,006 

7.4 ,202 ,720 

7.2 -,401 ,716 

7.6 -,388 ,626 

 

Enligt tabellen nedan gällande neurotisk och plikttrogen kan vi se en klar skillnad 

mellan dessa där respondenterna på de studerade arbetsplatserna anser sig vara väldigt 

plikttrogna.  Vi kan i diagrammet se att ingen har valt det högsta värdet för neurotisk 

medan på plikttrogen så har en eller flera respondenter maximalt värde på plikttrogen. 

Medelvärdet för plikttrogen uppgår till nästan 6,3 vilket kan jämföras med neurotisk 

som har ett medelvärde på under 3. I bilaga 5 kan vi se att det finns en viss skillnad 
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mellan arbetsplatserna där respondenterna på Försäkringskassan är något mer neurotiska 

samtidigt som de enligt vår studie är lite mindre plikttrogna. 

 

Tabell 5.10 Beskrivande statistik – personlighetsdrag 

 

 Antal Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Neurotisk 103 1,00 6,33 2,9676 1,04529 

Plikttrogen 102 1,00 7,00 6,2941 ,82092 

      

 

 

5.3 Pearsons korrelationsmatris 

Pearsons och Spearmans är två vanliga korrelationstest. Eftersom vi tidigare har antagit 

en normalfördelad spridning lämpar sig Pearsons korrelationstest bäst i denna studie. 

(Pallant, 2010)  

Pearsons korrelationsmatris är en teknik som används för att undersöka sambandet 

mellan variabler. Genom denna matris får vi fram om sambandet är positivt eller 

negativt, till exempel så betyder en negativ korrelation att om den ena variabeln minskar 

så ökar den andra. (Sauders et al, 2009) 

Alla korrelationskoefficienter redovisas i bilaga 6. I denna studie har signifikansnivån 

satts till P<5, vilket är en vanlig nivå i statistiska sammanhang. Om P-värdet överstiger 

denna nivå indikerar det att det inte finns något signifikant samband mellan variablerna 

(ibid). Om signifikansnivån överstiger 5 procent så tolkas det som det inte finns något 

samband. För att visa hur starkt sambandet är har vi markerat med noll till tre stjärnor. 

0,001 betecknas med tre stjärnor, 0,01 betecknas med två stjärnor och 0,05 betecknas 

med en stjärna. Därutöver har vi även använt oss av ett korstecken för upp till 0,1 för att 

påvisa när det finns ett svagt samband. 

I matrisen har det testats om det finns signifikant samband mellan de olika måtten för att 

mäta välmående och de oberoende variablerna för prestationsmätning och 

kontrollvariablerna.  
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Prestationsmätningar som utvärderas på försäljningsfrekvens visar på negativ 

korrelation mellan Andrews and Withey job satisfaction scale, det innebär att ju mer 

man upplever att prestationerna mäts för att utvärdera, desto mer glädje känner man 

inför sitt arbete. Det föreligger en positiv korrelation med Bradburn’s affect balance 

scale, det innebär att desto mer man upplever att man mäts för att utvärderas, desto 

bättre balans har man i livet. Även prestationsmätningar som utvärderas på resultat och 

kvalité visar på en negativ korrelation med Andrews and Withey job satisfaction scale. 

Det visar också på en positiv korrelation med Satisfaction with life scale vilket innebär 

att ju mer man upplever att ens prestationer mäts för att kontrollera resultat och kvalité 

desto mer instämmer man i att man har ett bra liv.  

Prestation mätt i syfte att kontrollera och prestera visar inte på korrelation med någon av 

de tre olika sätten att mäta välmående. Däremot visar det att när man mäter prestation i 

syfte att utveckla så finns korrelation med alla tre sätten att mäta. Med Andrews and 

Withey job satisfaction scale är det en negativ korrelation vilket innebär att man känner 

mer glädje desto mer man upplever att man mäts för att utvecklas och med de andra två 

skalorna finns en positiv korrelation vilket innebär att man trivs bättre med sitt liv och 

är lyckligare om man upplever att man mäts för att utvecklas. 

Neurotiska egenskaper visar positiv korrelation med Andrews and Withey job 

satisfactionscale vilket innebär att ju mer neurotisk man är desto mer obehag känner 

man på sin arbetsplats. De andra två skalorna visar på en negativ korrelation vilket 

innebär att man är mer negativ och upplever sämre livskvalité desto mer neurotisk man 

är. Egenskapen att vara plikttrogen visar endast på svag korrelation med Satisfaction 

with life scale, och den korrelationen är positiv. Korrelationen överstiger 5 procent och 

därför kan vi inte säga att den är signifikant.  

Var man arbetar visar på korrelation med alla tre sätten att mäta välmåendet. Däremot 

visar varken kön, ålder eller anställningstid på korrelation med något av de sätten som 

använts för att mäta välmåendet. 
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5.4 Multipel regressionsanalys  

Vi ska i detta avsnitt undersöka om det finns några samband mellan oberoende och 

beroende variablerna. Med hjälp av multipel regressionsanalys kan vi testa om det finns 

ett samband mellan en beroende variabel och flera oberoende variabler.  

5.4.1 Andrews and Withey job satisfaction scale 

I tabell 5.11 nedan förklarar modellen de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 

med 32,1 % av variansen i den beroende variabeln. Vi kan i tabellen se att det finns ett 

statistiskt signifikant samband med den oberoende variabeln ”prestationer mätt i syfte 

att utveckla”. Det finns även ett signifikant samband med kontrollvariabeln arbetsplats. 

VIF-värdet ligger allt mellan 1,449 – 2,264 vilket är väldigt bra då önskvärt var att 

ligger under 2,5 (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen , 2010). 

Prestationer mätt i syfte att utveckla och kontrollvariabeln arbetsplats har ett negativt 

signifikant samband med modellen Andrews and Withey job satisfaction scale. Med 

detta menas att desto mer individen upplever att den mäts för att utvecklas desto mer 

glädje känner han eller hon inför sitt arbete. Egenskapen neurotisk har däremot ett svagt 

positivt signifikant samband med samma modell. Detta betyder istället att ju mer 

neurotisk man är desto mer obehag känner man på arbetsplatsen. 
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Tabell 5.11Multipel regressionsanalys - Andrews and Withey job satisfaction scale 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  R
2
 /Adj. R

2
 / F-value / Sig 0,411 / 0,321 / 4,600 / 0,000 

 

5.4.2 Bradburn’s affect balance scale 

I denna modell förklarar de oberoende variablerna och kontrolvariablerna 16,8 % av 

variansen i den beroende variabeln. Ett signifikant samband finns i ”prestationer mätt i 

syfte att utveckla”. Egenskapen neurotisk är även den signifikant med Bradburn’s affect 

balance scale. VIF-värdet understiger 2,5 då det går mellan 1,219 - 2,414 vilket är 

väldigt bra. 

Prestationer mätt i syfte att utveckla har ett positivt signifikant samband med modellen 

Bradburn’s affect balance scale. Detta betyder att ju mer individen upplever att 

prestationerna mäts i syfte att utvecklas desto bättre mår han eller hon. Egenskapen 

 Std. Fel Std. Beta VIF 

 (Constant) 1,006   

Prestation utvärderat på 

försäljningsfrekvens 
,045 -,061 1,449 

Prestation utvärderat på 

resultat och kvalité 
,102 -,089 1,656 

Prestationer mätt i syfte att 

kontrollera/planera 
,077 ,152 1,432 

Prestationer mätt i syfte att 

utveckla 
,070 -,324** 1,509 

Egenskaper neurotisk 
,092 ,228† 1,467 

Egenskaper plikttrogen 
,104 -,024 1,336 

Arbetsplats ,204 -,322** 1,485 

Kön ,193 -,067 1,209 
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neurotisk har däremot ett negativt signifikant samband med samma modell. Sambandet 

är dock inte lika starka som det positiva sambandet ovan men det betyder ändå att ju 

mer neurotisk man är desto sämre mår man.  

 

Tabell 5.12 Multipel regressionsanalys - Bradburn’s affect balance scale 

 Std. Fel Std. Beta VIF 

 (Constant) 2,389   

Prestation utvärderat på 

försäljningsfrekvens 
,106 ,002 1,462 

Prestation utvärderat på 

resultat och kvalité 
,240 -,115 1,657 

Prestationer mätt i syfte 

att kontrollera/planera 
,179 ,031 1,424 

Prestationer mätt i syfte 

att utveckla 
,160 ,343** 1,470 

Egenskaper neurotisk 
,217 -,260* 1,469 

Egenskaper plikttrogen 
,245 -,240† 1,340 

Arbetsplats ,490 ,091 1,525 

Kön ,449 -,126 1,219 

    

    

R^2 /Adj. R^2 / F-value / Sig 0,278 / 0,168 / 2,536 / 0,012 

 

5.4.3 Satisfaction with life scale 

I denna modell förklarar de oberoende variablerna och kontrollvariablerna 19,2 % av 

variansen i den beroende variabeln. Ett signifikant samband finns i ”prestation 

utvärderat på resultat och kvalité” samt kontrollvariabeln arbetsplats. 

Prestation utvärderat på resultat och kvalité har ett positivt signifikant samband med 

modellen Satisfaction with life scale. Med detta menas att desto mer individen upplever 
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att den mäts baserat på resultat och kvalité ju bättre mår han eller hon. Även 

kontrollvariabeln arbetsplats har ett positivt signifikant samband vilket betyder att enligt 

modellen Satisfaction with life scale mår respondenterna bättre på Länsförsäkringar. 

  

Tabell 5.13 Multipel regressionsanalys - Satisfaction with life scale 

 Std.  Fel Std. Beta VIF 

 (Constant) 1,676   

Prestation utvärderat på 

försäljningsfrekvens 
,075 -,095 1,461 

Prestation utvärderat på 

resultat och kvalité 
,168 ,329* 1,647 

Prestationer mätt i syfte 

att kontrollera/planera 
,127 -,139 1,435 

Prestationer mätt i syfte 

att utveckla 
,113 ,095 1,472 

Egenskaper neurotisk 
,153 -,138 1,467 

Egenskaper plikttrogen 
,173 ,092 1,338 

Arbetsplats ,339 ,358** 1,492 

Kön ,313 ,093 1,182 

    

    

R^2 /Adj. R^2 / F-value / Sig 0,297 / 0,192 / 2,826 / 0,005 

5.4.4 Sammanfattning av modellprövning 

Efter att vi har prövat modellen kan vi konstatera att prestationsmätningar som utförs i 

syfte att utveckla har en positiv inverkan på välmåendet, precis som grundmodellen. 

Däremot har det inte kunnat påvisas att vad prestationerna baseras på eller övriga syften 

till att mäta prestationer har någon inverkan på välmåendet. Därför har en ny modell 

gjorts där grupperna resultat och kvalité, försäljningsfrekvens och kontrollera/planera 

istället för att markeras med negativ påverkan är markerade med ingen påverkan. 
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Figur 5.1 Uppsatsens nya modell - Andrews and Withey job satisfaction scale 
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Figur 5.2 Uppsatsens nya modell - Andrews and Withey job satisfaction scale 
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Figur 5.3 Uppsatsens nya modell - Satisfaction with life scale 
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6. Slutsats & diskussion 

6.1 Slutsatser 

Välmående hos individer är relativt svårt att bedöma och för att kunna genomföra en så 

bra studie som möjligt har vi tagit hjälp av tre olika mått som mäter välmående. Dessa 

är Andrews and Withey job satisfaction scale (Fields, 2002), Bradburn’s affect balance 

scale (Lewis, Mccollam, & Joseph, 2000) och Satisfaction with life scale (Lyubomirsky 

& Lepper, 1999). Utifrån dessa har vi sedan testat hur välmåendet förändras beroende 

på vad individer upplever att deras prestationer baseras på samt i vilket syfte de 

upplever att deras prestationer mäts för.  

I vår modell har vi gjort fyra olika grupper där vi antagit att tre av dem påverkar 

välmåendet negativt medan en påverkar välmåendet positivt. Metodvalet har varit 

enkäter för att på ett enkelt och bra sätt kunna hitta de samband vi letat efter (Saunders, 

Lewis, & Thornhill, 2009). Vi tror att de individer som upplever att de mäts i syfte att 

utvecklas mår bättre. Under Pearsons korrelationsmatris kan vi se att när man mäter 

prestationer i syfte att utveckla så finns korrelation med alla tre ovan nämnda modeller 

inom välmående. Det tror vi beror på att individerna blir mer sporrade att göra ett bra 

arbete när de märker att deras prestationer mäts i syfte att utveckla dem. Som nämnts 

tidigare i uppsatsen leder det till mer engagerade medarbetare vilket även påverkar 

produktiviteten positivt. Med Andrews and Withey job satisfaction scale är det en 

negativ korrelation vilket innebär att man känner mer glädje desto mer man upplever att 

prestationer mäts för att utvecklas. De två andra skalorna har istället en positiv 

korrelation vilket betyder att individen är lyckligare och trivs bättre med sitt liv om han 

eller hon upplever att syftet med prestationsmätning är utveckling. Vi kan med hjälp av 

denna analys konstatera att vi varit rätt på det vid uppbyggandet av vår modell. Det 

finns alltså ett tydligt samband att individer som mäts i syfte att utvecklas har en positiv 

påverkan på individens välmående. 

Resterande tre grupper ska enligt vår modell påverka välmåendet negativt men vi kan se 

att prestationer mätt i syfte att kontrollera och planera inte visar på korrelation med 

någon av de tre olika sätten att mäta välmående i varken Pearsons eller multipel 

regressionsanalys. På grund av detta kan vi dra slutsatsen att prestationer som mäts i 
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syfte att kontrollera och planera inte påverkar individens välmående varken positivt 

eller negativt. 

I Pearsons regressionsanalys (bilaga 6) kan vi se att prestationsmätningar som 

utvärderas på försäljningsfrekvens samt resultat och kvalité visar på en negativ 

korrelation med Andrews and Withey job satisfaction scale. Det innebär att ju mer man 

upplever att prestationerna mäts för att utvärdera detta, desto mer glädje känner man 

inför sitt arbete. Enligt vår modell skulle dessa två grupper påverka välmåendet negativt 

vilket dock inte varit fallet sett utifrån denna studie. Enligt Maister (1993) har 

professionella tjänsteföretag klassiskt två olika aspekter att ta hänsyn till. Den första är 

att de kräver en hög grad av kundanpassning. Den andra är att man har mycket 

direktkontakt med kunden. Vi kan därmed förstå att resultat och kvalité är en väldigt 

viktigt faktor för de studerade arbetsplatserna. En positiv aspekt är då också att de 

anställdas välmående påverkas positivt av prestationsmätningar som baseras på resultat 

och kvalité enligt Satisfaction with life scale. 

Kontrollvariblerna fanns inte med i vår modell men vi kan ändå dra slutsatsen utifrån 

båda regressionsanalyserna att de individer som är mer neurotiska känner mer obehag 

på sin arbetsplats samt att de är mer negativa och upplever en sämre livskvalitet. 

Kontrollvariabeln plikttrogen visar däremot i Pearsons regressionsanalys en svag positiv 

korrelation med Satisfaction with life scale vilket innebär att ju mer plikttrogen man är 

desto nöjdare är man med sitt liv. En liknelse kan här göras till personer som jobbar för 

att nå nya mål och därmed vara plikttrogen sitt arbete. Tidigare i uppsatsen har det 

beskrivits att det finns samband mellan uppsatta mål i livet och hur man lyckas med att 

uppnå dem, att ha mål att nå har positiv inverkan på det subjektiva välmåendet (Diener 

E. , Suh, Lucas, & Smith, 1999). 

I Pearsons regressionsanalys (bilaga 6) kan vi se att arbetsplats korrelerar med alla tre 

sätt att mäta välmående, av vilket vi kan dra slutsatsen att välmåendet kan variera 

väldigt mycket beroende på vilken arbetsgivare man har. Några av anledningarna till att 

det kan förekomma skillnader i välmåendet mellan arbetsplatser kan bero på 

omstruktureringar av företaget, nedskärningar, ny teknik eller omorganisationer på 

arbetet (Green et al, 2014). Vi kan även se att varken kön ålder eller anställningstid 

visar på någon korrelation med något av de sätten som använts för att mäta välmåendet. 

Att det inte kunde hittas någon korrelation med ålder kan som tidigare nämnt i 
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uppsatsen bero på att olika individer mår bra respektive dåligt under olika perioder i sitt 

liv. 

 

6.2 Implikationer samt etiska och samhälleliga aspekter 

Många arbetsplatser använder sig i dag av prestationsmätningssystem på ett eller annat 

sätt, utav olika anledningar. Därför är det viktigt att se hur dessa mätningar påverkar de 

anställda. Det vi undersökt i denna studie kan användas för att se hur 

prestationsmätningar påverkar personens välmående positivt och vad som påverkar det 

negativt. Det kanske kan finnas en möjlighet att använda sig utav 

prestationsmätningarna på andra sätt än man gör idag? Används det för att kontrollera 

kanske man även kan försöka se till att använda det för att utveckla personalen eftersom 

det i studien framkommit att prestationsmätning för utveckling har positiv inverkan på 

individens välmående. En positiv inverkan på individers välmående leder inte bara till 

att individen kan arbeta bättre utan det kan även minska antalet sjukdagar (Böckerman 

& Ilmakunnas, 2012) vilket i längden gynnar samhället i stort. Ett ökat välmående finns 

det alltså väldigt många fler än respektive individs arbetsgivare som kommer att gynnas 

av i längden.  

Vi kan konstatera att denna studie ligger väl i tiden då välmående är ett hett debatterat 

ämne inom media. Det har även gjorts en hel del studier kring välmående och därför 

valde vi att studera hur prestationsmätningar påverkar välmåendet då det är en relativt 

ostuderad kontext. 

 

6.3 Egna reflektioner och metodkritik 

Utifrån den modell som byggts upp syns att vi gjorde antaganden om att 

prestationsmätningar till största delen påverkar välmåendet på ett negativt sätt. Den 

enda av de fyra grupper vi formade som vi trodde skulle påverka välmåendet positivt 

var individer som mäts i syfte att utvecklas. Efter att ha sammanställt resultatet och 

analyserat detta kan vi se att det positiva antagandet stämmer väl överens med hur 

respondenterna upplever prestationsmätningarna. Däremot har det inte framkommit 

några samband som tyder på att välmåendet påverkas negativt på grund av någon av de 

tre andra grupperna som innefattar resultat och kvalité, försäljningsfrekvens och 
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kontrollera/planera. Resultaten som framkommit skiljer sig därmed en hel del från den 

modell som gjordes från början. Detta förvånade oss något då vi misstänkte att vi i alla 

fall skulle hitta något samband som pekade mot att prestationsmätningar påverkar 

välmåendet negativt. Vi kan däremot se att modellen var på rätt väg då individer som 

upplever att de mäts i syfte att utvecklas var de som mådde bäst. 

Vi har inte haft med några kontrollvariabler i vår modell men trots detta är det intressant 

att se att de personer som är mer neurotiska känner mer obehag på sin arbetsplats samt 

att de är mer negativa och upplever en sämre livskvalitet. Det är även intressant att se att 

arbetsplatsen kan ha en stor betydelse på hur bra de anställda mår medan kön, ålder och 

anställningstid inte spelar någon roll alls på individers välmående.  

Svarsfrekvensen vid utskicket av enkäter var väldigt hög vilket gör att stora delar av 

populationen på arbetsplatserna har deltagit i studien. Däremot har enkäten endast 

besvarats av 30 respondenter på Länsförsäkringar vilket kan anses vara något lågt. Vi 

anser dock att studien inte tagit någon större skada av detta eftersom vi även fått in 74 

svar från Försäkringskassan vilket gjort att totalt sett så har undersökningen samlat in en 

ganska stor mängd data. Studien har därmed kunnat utgå ifrån resultaten på båda 

undersökningarna samtidigt som vi även har gjort jämförelser för att se om några 

likheter och skillnader kan hittas. 

Det kan finnas en risk för bias, systematiska fel i alla undersökningar (Djurfeldt & 

Barmark, 2009). Något som kan riskera att påverkar vår undersökning är att vi arbetar 

på de organisationer som har undersökts och därmed känner respondenterna. Vi tror 

emellertid inte att detta påverkar svaren då det är relativt många respondenter och att 

varje enskild persons svar inte påverkare resultatet mycket och därför vågar man stå får 

sina åsikter. Vi har även informerat respondenterna om att alla svar kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Vår studie har riktat in sig på arbetsplatser där det förekommer prestationsmätningar. 

Detta har gjorts för att se hur de anställdas välmående påverkas utav att mätas. I en ny 

studie kunde det därför vara intressant att undersöka välmåendet på arbetsplatser där 

prestationsmätningar inte förekommer alls. Med hjälp av denna studie skulle man 
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därmed kunna se om det finns några skillnader och likheter vad det gäller personalens 

välmående mellan företag som använder sig utav prestationsmätningar och de som inte 

gör det. Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie men där man istället 

undersöker om det finns några skillnader i hur framgångsrika företagen är beroende på 

om de använder sig utav prestationsmätningar eller inte. Problematiken vid en sådan 

undersökning är att det är väldigt svårt att definiera framgång för ett företag. 

En annan studie som skulle kunna vara intressant för vidare forskning är att undersöka 

om olika former av prestationsmätningar kan ha olika påverkan på anställdas 

välmående. 
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Bilaga 1: Följebrev till enkät 

Hej, 

Vi är två studenter från Högskolan i Kristianstad som skriver vår kandidatuppsats. Vi 

utför en enkätundersökning där syftet är att undersöka om prestationsmätningar 

påverkar välmåendet. Tidigare studier har visat på att man presterar bättre på sitt arbete, 

är mindre sjuk och är mindre benägen att byta arbete om man mår bra på sin arbetsplats. 

Det tar cirka 4 minuter att fylla i enkäten och din medverkan är högt uppskattad. Alla 

svar som kommer in hanteras konfidentiellt.  

 

Länken är unikt knuten till denna undersökning och till din mailadress. Du kan därför 

inte vidarebefordra den till någon annan.  

 

Tack för att du deltar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam Fröberg och Susanna Thörn 

Ekonomprogrammet redovisning/revision 

Högskolan i Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

adam.froberg92@gmail.com 

susanna.thorn@gmail.com 
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Bilaga 2: Följebrev vid påminnelse till enkät, 

Försäkringskassan 

 

Hej! 

Du har tidigare fått en enkät angående välmående och prestationsmätningar. Vi skulle 

uppskatta om du tog dig tid att svara.  

Det tar cirka 4 minuter att fylla i enkäten och din medverkan är högt uppskattad. Alla 

svar som kommer in hanteras konfidentiellt.  

Länken är unikt knuten till denna undersökning och till din mailadress. Du kan därför 

inte vidarebefordra den till någon annan.  

Det har framkommit att vissa har problem att komma in på enkäten via sin dator. Detta 

kan lösas genom att man loggar in på en annan dator där man tidigare har kunnat 

komma in på länken. 

 

Tack för att du deltar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam Fröberg och Susanna Thörn 

Ekonomprogrammet redovisning/revision 

Högskolan i Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

adam.froberg92@gmail.com 

susanna.thorn@gmail.com 
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Bilaga 3: Följebrev vid påminnelse till enkät, 

Länsförsäkringar 

 

Hej! 

Du har tidigare fått en enkät angående välmående och prestationsmätningar. Vi skulle 

uppskatta om du tog dig tid att svara.  

Det tar cirka 4 minuter att fylla i enkäten och din medverkan är högt uppskattad. Alla 

svar som kommer in hanteras konfidentiellt.  

Länken är unikt knuten till denna undersökning och till din mailadress. Du kan därför 

inte vidarebefordra den till någon annan.  

 

Tack för att du deltar! 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam Fröberg och Susanna Thörn 

Ekonomprogrammet redovisning/revision 

Högskolan i Kristianstad 

 

Kontaktuppgifter 

adam.froberg92@gmail.com 

susanna.thorn@gmail.com 
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Bilaga 4: Enkätfrågor 
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Bilaga 5: Beskrivande statistik 

 Arbetsplats Statistik 

Andrews and Withey 

job satisfaction scae 

Försäkringskassan Medelvärde 1,45 

Median 2,00 

Standardavvikelse 1,870 

Minimum -4 

Maximum 4 

Länsförsäkringar Medelvärde 2,67 

Median 3,00 

Standardavvikelse 1,441 

Minimum -2 

Maximum 4 

Bradburn´s affect 

balance scale 

Försäkringskassan Medelvärde 2,5242 

Median 2,5000 

Standardavvikelse ,86923 

Minimum 1,25 

Maximum 5,00 

Länsförsäkringar Medelvärde 1,6389 

Median 1,7500 

Standardavvikelse ,52502 

Minimum 1,00 

Maximum 3,00 

Satisfaction with life 

scale 

Försäkringskassan Medelvärde 4,6226 

Median 4,8000 

Standardavvikelse 1,20768 

Minimum 1,20 

Maximum 6,80 

Länsförsäkringar Medelvärde 5,6963 
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Median 5,8000 

Standardavvikelse ,96136 

Minimum 3,00 

Maximum 7,00 

Neurotisk Försäkringskassan Medelvärde 3,1452 

Median 3,3333 

Standardavvikelse 1,01827 

Minimum 1,33 

Maximum 6,33 

Länsförsäkringar Medelvärde 2,6914 

Median 2,6667 

Standardavvikelse 1,06187 

Minimum 1,33 

Maximum 5,67 

Plikttrogen Försäkringskassan Medelvärde 6,2688 

Median 6,3333 

Standardavvikelse ,94250 

Minimum 1,00 

Maximum 7,00 

Länsförsäkringar Medelvärde 6,3210 

Median 6,3333 

Standardavvikelse ,55069 

Minimum 5,00 

Maximum 7,00 

Prestation utvärderat 

på 

försäljningsfrekvens 

Försäkringskassan Medelvärde 2,9032 

Median 3,0000 

Standardavvikelse 1,93085 

Minimum 1,00 

Maximum 7,00 

Länsförsäkringar Medelvärde 4,6667 
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Median 5,0000 

Standardavvikelse 1,95133 

Minimum 1,00 

Maximum 7,00 

Prestation utvärderat 

på resultat och kvalité 

Försäkringskassan Medelvärde 5,0710 

Median 5,0000 

Standardavvikelse 1,11037 

Minimum 1,20 

Maximum 7,00 

Länsförsäkringar Medelvärde 5,4222 

Median 5,4000 

Standardavvikelse ,94841 

Minimum 2,80 

Maximum 7,00 

Prestationer mätt i syfte 

att kontrollera/planera 

 

Försäkringskassan Medelvärde 4,9677 

Median 5,0000 

Standardavvikelse 1,39699 

Minimum 1,00 

Maximum 7,00 

Länsförsäkringar Medelvärde 5,1111 

Median 5,0000 

Standardavvikelse ,82171 

Minimum 3,67 

Maximum 7,00 

Prestationer mätt i syfte 

att utveckla 

 

Försäkringskassan Medelvärde 4,1774 

Median 4,2500 

Standardavvikelse 1,40286 

Minimum 1,50 

Maximum 7,00 
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Länsförsäkringar Medelvärde 5,0926 

Median 5,0000 

Standardavvikelse 1,06777 

Minimum 3,00 

Maximum 7,00 
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Bilaga 6: Pearsons korrelationsmatris 

 


