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Sammanfattning 

Påverkansprincipen är en princip som implementeras i syfte att skydda chefen 

när okontrollerbara händelser sker som har inverkan på chefens prestation. 

Hur den används skiljer sig åt mellan organisationer och det finns delade 

meningar för dess användning. Studiens syfte är att förklara förekomsten av 

påverkansprincipen i svenska organisationer inom branscherna bygg- design & 

inredningsverksamhet och tillverkning & industri. Vidare är syftet även att 

identifiera vid vilka situationer den tillämpas och till vilken grad. Den 

teoretiska ansatsen i studien baseras på grundläggande teorier inom 

ekonomistyrning samt tidigare forskning där påverkansprincipen har 

analyserats. Metoden som används är kvantitativ med deduktiv utgångspunkt, 

en enkätundersökning genomfördes med 67 besvarade enkäter. Resultatet i 

studien visar att påverkansprincipen används genomsnittligt i en relativt låg 

grad. Påverkansprincipen används oftare vid interna okontrollerbara händelser 

än vid externa okontrollerbara händelser. Däremot har positiva och negativa 

resultat som beror på okontrollerbara händelser ingen betydelse vid 

implementering av påverkansprincipen. Vidare har inte heller bransch eller 

storlek någon inverkan på implementering av principen. Slutsatsen av studien 

är att det finns indikatorer på att principen används i organisationer men inte 

till någon högre grad. Vad organisationen har för egenskaper har inte någon 

betydelse för påverkansprincipens användande men det finns vissa situationer 

där principen används i en högre grad.  

  



5 

 

Abstract 

The purpose of the controllability principle is to protect the manager when 

uncontrollable factors occur which have an effect on the manager’s 

performance. The application of the controllability principle differs between 

organizations and there are various opinions on whether one should apply the 

principle or not. The purpose of this study is to explain the occurrence of the 

controllability principle within Swedish organizations and to identify in which 

situations the principle is applied, and to what extent. The theory used in this 

study is mainly focused on the foundations of a management control system, 

as well as prior research in this field. Application of quantitative methodology 

and 67 submitted responses to a proposed questionnaire provide the findings 

and subsequent results. On average, these results indicate a relatively low 

degree of application of the controllability principle. The diverse sectors in 

question are non-relevant in terms of the application of controllability 

principle. The findings also point to a higher degree of application in situations 

which present a need to neutralize internal uncontrollable factors, rather than 

to neutralize external uncontrollable factors. The findings also suggest that 

neither the size of the organization nor the negative or positive resulting 

factors matter when the controllability principle is applied, due to 

uncontrollable events. The conclusion of the study indicates that the 

controllability principle is applied in organizations, but seldomly. There are 

some situations where it is used more often. The characteristics of an 

organization do not seem to have any effect on the application of the 

controllability principle.  
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1. Inledning 

Okontrollerbara händelser är något som organisationer råkar ut för ofta och 

de kan vara både omfattande och mindre omfattande. Merchant och Van der 

Stede (2012) redogör för okontrollerbara händelser, vilka sedan den finansiella 

krisen år 2008-09 blivit mer uppmärksammade än tidigare. Företagsklimatet 

var då mycket osäkert och fyllt med ekonomiska motgångar. Att sedan andra 

större förödande faktorer som vulkanutbrottet på Island resulterade i att 

flygningar ställdes in och påverkade hela turismen negativt förvärrade 

företagandet. Okontrollerbara händelser behöver nödvändigtvis inte innebära 

dessa stora fall som naturkatastrofer utan det finns fler betydligt vanligare 

händelser, vilka chefer dagligen stöter på i verksamheten. Dessa kan ske både 

inom och utanför organisationen och de påverkar chefers resultat antingen 

negativt eller positivt.  

Vid första anblicken kan det ses som en självklarhet att chefer endast ska 

utvärderas efter vad de kan påverka och kontrollera i sitt arbete, men 

forskning visar att det inte alltid är så. Organisationer bör avgöra om chefen 

ska stå ansvarig för situationer som inte kunnat påverkas och till sin hjälp kan 

de använda sig av påverkansprincipen. Det är en grundläggande princip som 

tillämpas i syfte att skydda chefen mot situationer som är utanför dennes 

kontroll (Burkert et al. 2011).  

Företagsledningen tar beslut om hur okontrollerbara händelser ska hanteras 

och de tar i sin tur hänsyn till ägarnas mål, vilket är att maximera avkastningen. 

Detta grundas i agent-teorin där chefen är agenten som ska tillfredsställa 

principalen, det vill säga ägarna (Eisenhardt 1989). Det gäller alltså att 

motivera agenten till att nå principalens mål och därför tas påverkansprincipen 

i beaktande vid utformandet av ekonomistyrsystem. Principen ger en mer 

rättvis bedömning vid prestationsutvärdering och ökar chefens trygghet. Enligt 

Merchant & Van der Stede (2012) bör bra och dåliga resultat alltså inte 

påverka chefen om detta resultat är en följd av en okontrollerbar händelse men 

delade meningar råder bland forskare och organisationer. 

 

1.1. Problemformulering 

När okontrollerbara händelser har effekter på organisationen bör det beslutas 

huruvida chefen ska vara ansvarig eller inte över prestationen. Om 
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organisationen anser att cheferna inte ska vara ansvariga för okontrollerbara 

händelser innebär det att de applicerar påverkansprincipen. 

Påverkansprincipen verkar enligt Giraud et al. (2007) neutraliserande när 

okontrollerbara händelser sker som kan påverka chefernas prestation och är 

därför viktig för att chefen ska känna sig rättvist behandlad. Utan 

påverkansprincipen kan chefen känna sig orättvist behandlad vilket kan leda 

till dysfunktionellt uppförande genom exempelvis manipulation av data 

(Eccles 1991).  

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till innan beslut fattas om 

påverkansprincipen ska appliceras. Enligt Demski (1976) kan en applicerad 

påverkansprincip minska chefens risktagande, denne lägger då inte fokus på 

områden som är skyddade av påverkansprincipen. Detta leder till skev 

riskfördelning mellan principalen och agenten eftersom att principalen måste 

ta all risk. Det kan även leda till mindre ansträngning vilket kan vara svårt för 

principalen att observera. En annan faktor att ta hänsyn till är om 

organisationen inte använder sig av påverkansprincipen bör även ersättningen 

till chefen öka med risken. Görs inte detta riskerar organisationen att chefen 

tappar motivationen och får svårigheter att anställda ny personal som är villig 

att ta dessa risker (Merchant & Van der Stede 2012). Å andra sidan, om 

påverkansprincipen används spenderar chefen mindre tid att argumentera för 

huruvida resultatet beror på denne (Merchant 1989 referad i Giraud et al. 

2007) och detta minskar då kostnaderna för organisationen (Choudhury 1986). 

Det finns alltså både för och nackdelar med att tillämpa påverkansprincipen 

och organisationen måste själva överväga vad som är bäst för deras chefer. 

Det finns situationer där påverkansprincipen används i en mindre utsträckning 

(Greve 2009). En situation när detta sker är när agenten ser det som något 

positivt att ta risker. Detta engagerar och intresserar cheferna trots de 

okontrollerbara riskerna. Giraud et al. (2007) påvisar i sin studie att chefer som 

ser sig själva som entreprenörer ibland föredrar att organisationer inte 

använder sig av påverkansprincipen eftersom att de inte heller kan ta del av 

framgångar som beror på okontrollerbara faktorer, samt att de inte vill förlora 

sin självständighet. Detta kan vara en anledning till att principen tillämpas olika 

mycket i olika organisationer beroende på om organisationen tar hänsyn till 

chefernas vilja och åsikter vid utformningen av prestationsmätning.  

Vid uppbyggnad av ett ekonomistyrsystem är påverkansprincipen central och 

applikationen kan skilja sig åt mellan organisationer (Merchant 1987). Därför 

är det intressant att förklara förekomsten av påverkansprincipen. Det finns ett 
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behov av att vidare förklara graden av principen och detta kan styrkas genom 

att undersöka när den används. Det kan tänkas att organisationen använder sig 

av principen mer eller mindre beroende på vad de har för förutsättningar 

exempelvis vilken bransch, storlek på verksamhet och vilken okontrollerbar 

händelse de är utsatta för.  

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att förklara förekomsten av påverkansprincipen i 

organisationer. Vidare är syftet att identifiera hur den tillämpas vid valda 

situationer och till vilken grad. 

1.3. Avgränsning 

Studien avgränsas till 200 svenska företag med 150-1000 anställda inom tre 

branscher som finns tillgängliga på Alla bolag (2014). Undersökningen har 

riktats mot agenten, det vill säga företagsledningen, främst ekonomichefer då 

de är involverade i konstruerandet av de system som ligger till grund för 

prestationsutvärderingar. 

1.4. Disposition 

Teoretisk referensram – I avsnittet om den teoretiska referensramen presenteras 

och klargörs tidigare gjorda studier om påverkansprincipen samt andra 

relevanta områden inom ämnet ekonomistyrning vilka ligger till grund för det 

kommande analysavsnittet.  Slutligen följer en redogörelse för de valda 

hypoteser som har till uppgift att undersöka och förklara studiens syfte. 

Metod – I metodavsnittet ökar förståelsen av hur undersökningen kommer att 

gå till. Val av metod presenteras och det argumenteras för det gjorda urvalet. 

Vidare förklaras tillvägagångssättet vid insamling och bearbetning av data. I 

denna del presenteras även studiens trovärdighet utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt. 

Resultat – Resultatet av undersökningen presenteras i resultatavsnittet med 

hjälp av grafer och tabeller samt hjälptext med förklaringar som förklarar 

syftet med uppsatsen och ger ett tydligt resultat. 

Analys – I analysdelen av studien diskuteras resultatet. Avsnittets struktur 

består av studiens hypoteser som förklaras och besvaras. Graferna analyseras 
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och med hjälp av tidigare forskning samt teori ges möjlig förklaring till 

resultatet.  

Slutsats – Slutsatsen innehåller sammanfattat resultat som behandlades i 

analysdelen. Vidare följer självkritik till studien samt förslag till fortsatt 

forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram 

För att besvara syftet definieras begreppet ekonomistyrning och sedan 

förklaras dess mest centrala delar som kan kopplas till påverkansprincipen. 

Därefter behandlas ett avsnitt om tidigare forskning och avslutningsvis följer 

framtagna hypoteser för denna studie. 

2.1. Definition ekonomistyrning 

Ekonomistyrning kan definieras som processen där chefen motiverar, tvingar 

eller gör det möjligt för den anställda att nå organisationens mål. Det kan 

handla om både finansiella- och icke-finansiella mål där ett finansiellt mål kan 

vara att nå ett specifikt resultat och där ett icke-finansiellt mål kan vara att 

kvalitetsutveckla eller öka kundnöjdheten (Ax et al. 2009). För att nå 

organisationens uppsatta mål måste flera uppgifter utföras, bland annat 

avvikelseanalyser, uppföljningar av beslut och uppgifter, ansvarsfördelningar, 

samt uppdatering och utveckling av styrsystem.  

Ett ekonomistyrsystem har till uppgift att ge chefer information för att de ska 

kunna utföra sina arbeten och att stödja organisationens utveckling och 

behållande av lönsamma beteendemönster (Otley 1999). Det handlar om att 

skapa väl fungerande verktyg så som en budget, prestationsmått och strategi. 

Vid skapandet av dessa verktyg bör även hänsyn tas till den anställda så att 

denne inte blir omotiverad, och därför kan påverkansprincipen vara ett 

lämpligt hjälpmedel (Merchant & Van der Stede 2012). Ekonomistyrsystem 

har även definierats som den process där chefer säkerställer att resurser är 

erhållna och effektivt brukade i syfte att uppfylla organisationens mål 

(Anthony 1965 refererad i Langfield-Smith 1997).  

2.2. Ansvarsfördelning 

Ansvar bör delas ut till den person som har förmågan att påverka just det 

ansvarsområdet för att motivationen ska vara på en hög nivå (Antle & Demski 

1988). Merchant och Van der Stede (2012) delar in ansvarsområden i fyra olika 

finansiella ansvarsenheter där ansvaret över inflöde och/eller utflöde delas ut 

till en anställd, vanligtvis en chef. I en intäktsenhet har chefen störst ansvar 

över intäkter till organisationen. Vid kostnadsenheter är chefen endast ansvarig 

över kostnaderna i organisationen och detta är vanligt i tillverkande 

organisationer där inflöde och utflöde är relativt lätta att mäta. Chefen för 

resultatenheten har större ansvar än kostnad och intäktsenheterna då de har 
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hand om resultatet som intäkterna och kostnaderna genererar. 

Investeringsenheten är ansvarig för intäkterna som investeringen inbringar.  

Både resultat- och investeringsenheter är viktiga element i majoriteten av 

organisationer som är över liten storlek. (Merchant & Van der Stede 2012).  

Den chefen som har hand om exempelvis kostnadsenheten bör alltså ha 

påverkan och kontroll på alla kostnader organisationen har så att dennes 

prestationsutvärdering avgörs på dessa (Antle & Demski 1988). Choudhury 

(1986) redogör att påverkansprincipen kan implementeras vid tillfällen där 

chefen inte har kontroll så att denne känner sig rättvist bedömd.  

2.3. Prestationsmätning 

Kanji (2002) betonar hur viktigt det är att konstruera ett lämpligt system för 

mätning av prestationer i syfte att motivera och leda den som blir utvärderad. 

Detta system klargör hur chefen kan bidra till den övergripande strategin. 

Traditionellt sett är det mest centrala måttet finansiellt men idag är detta inte 

tillräckligt då det inte visar alla de faktorer företag kräver så som kundnöjdhet, 

kvalitet och de anställdas motivation. Det finns också en tendens att det blir 

ökad fokus på individen eller funktionen och inte på själva processerna som är 

det huvudsakliga.  

För chefer på högre nivåer med finansiellt ansvar har det utvecklats olika 

mättekniker för att motivera och utvärdera prestationerna, dessa kan delas in i 

tre olika kategorier (Merchant & Van der Stede 2012). Den första kategorin är 

marknadsbaserad mätning, där mätningen utgår från organisationens 

aktievärde och därmed värdet för aktieägarna. Den andra kategorin är 

redovisningsbaserad mätning vilket innebär att prestationen mäts med hjälp av 

siffror i redovisningen och därmed visas organisationens avkastning. ROI 

(return on investment) är ett exempel på detta och räknas ut genom att 

dividera nettovinsten med investeringen och på så sätt framkommer ett mått 

på en investerings avkastning. Ett annat exempel på redovisningsbaserad 

mätning är EVA (economic value added) där organisationens avkastning 

räknas ut (Merchant & Van der Stede 2012). 

Den tredje och sista kategorin av prestationsmätning är en kombination av 

mätningar som kan innehålla både marknads- och redovisningsbaserad 

mätning samt icke finansiella mätmedel som marknadsandelar och 

kundnöjdhet. För chefer med mindre ekonomiskt ansvar kan organisationer 

istället mäta prestationerna mer subjektivt. Det innebär att inget specifikt 
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mätetal används konstant, utan bedömningarna blir mer individuella och 

beroende av vilken typ av situation och tidpunkt som råder. 

Prestationsmätningen ser på så vis annorlunda ut från fall till fall.  

För att komma över de begränsningar som traditionell mätning innebär har 

Kaplan & Norton tagit fram ett verktyg som länkar samman 

prestationsmätningen med strategin, det så kallade balanserade styrkortet 

(Kanji 2002). Det är en av de senaste modellerna för prestationsmätning, vilket 

har till uppgift att försöka balansera den finansiella informationen genom att 

även ta hänsyn till icke-finansiell information. Syftet är att få organisationens 

mål, strategier och uppföljningar att bättre stämma överens (Lönnqvist & Lind 

1998).  

2.4. Agent-teorin 

En organisation består av intressenter med skilda intressen och viljor, samtliga 

hålls samman med hjälp av både formella och informella avtal (Brealey et al. 

2012). Dessa skilda intressen kan medföra konflikter då intressenterna har 

olika mål och ett gemensamt begrepp som förklarar detta fenomen kallas för 

agent-teorin. Den bygger på två karaktärer som beskrivs principal och agent, 

där principalen är den person som behöver få något gjort som denne inte kan 

utföra och agenten som den person som får i uppdrag att tillgodose 

principalens intressen.  

I denna studie är agenten företagsledningen, främst ekonomichefen som 

konstruerar och/eller är ansvarig för de system som används vid 

prestationsutvärdering där principalen är ägarna, vilka i slutändan vill 

maximera sin avkastning. För att agenten ska kunna uppfylla principalens mål 

bör vissa handlingar genomföras, däribland utvärdera cheferna för att sedan 

också belöna dem. Agent-teorin förklaras som principalens behov att få något 

gjort som denne själv inte kan utföra och leder därför till att agenten som 

oftast har mer kunskap om verksamheten än principalen får utföra dessa 

uppgifter. Det råder dock en intressekonflikt mellan agenten och principalen 

då agenten ibland hellre ser till sin egen vinning och inte bara till vad som är 

det bästa för organisationen (Merchant & Van der Stede 2012).  

När principalen separeras från direkt övervakande av hur agenten sköter 

organisationen uppstår informationsassymmetri, då agenten har mer 

information om organisationen än vad principalen har. 

Informationsassymmetri behöver inte alltid vara dåligt, dock kan det leda till 
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problem om principalen och agenten har olika intressen och med hjälp av 

informationsövertaget förändrar sitt beteende. Två uttryck som används för att 

förklara dessa problem är moral hazard samt adverse selecetion. Moral hazard 

utgår från att risk påverkar en chefs beteende, då chefen inte visar samma 

intresse och hänsyn till en situation om denne personligen inte är utsatt för 

risken. För att förtydliga detta kan ett exempel ges i försäkringssammanhang 

där en individ kan vara mindre försiktig om tillgångar som denne har försäkrat. 

Adverse selection beskriver problemet vid informationsassymmetri där 

agenten har större insyn i organisationen än vad principalen har, och agenten 

kan därför undvika att dela med sig av information till principalen om detta 

ger agenten egen vinning (Carrington 2010).  

Eisenhardt (1989) påvisar två uppmärksammade problem som kan uppstå vid 

en principal-agent relation. Det första är de effekter som skapas av att agenten 

och principalens mål eller önskan inte sammanstrålar då svårigheter uppstår 

för principalen att klargöra om agentens handlande är passande vid 

informationsassymmetri. Det andra problemet som kan uppstå är de olika 

parternas attityder till risktagande vilket kan leda till olika handlanden. Är den 

ena parten mer riskbenägen än den andra kan beslut tas där det råder oenighet 

och på så vis leder det till en större konflikt. I de fall som både principalen och 

agenten är obenägna att ta risk kan en användning av påverkansprincipen leda 

till att agenten tar ännu mindre risk än denne annars hade tagit. Det blir då en 

skev riskfördelning vilket kan hindra att principalens behov blir tillfredsställt; 

nämligen att maximera sin avkastning (Demski 1976). 

2.5. Okontrollerbara händelser 

Påverkansprincipen innebär att chefer endast ska hållas ansvariga för resultat 

som de själva kan påverka. Detta innebär enligt Drury och El-Shishiny (2005) 

att kontrollerbara och okontrollerbara händelser måste identifieras om 

principen ska tillämpas. Merchant och Van der Stede (2012) skildrar att de 

okontrollerbara händelserna delas in i tre olika kategorier. Den första kategorin 

är ekonomiska och konkurrensmässiga faktorer. Det kan handla om 

konkurrenternas handlande samt förändringar i ekonomin och politiken. Den 

andra kategorin är naturens beteende, de är totalt oförutsägbara som 

exempelvis jordbävningar och bra/dåligt väder. Dessa två kategorier behandlas 

även som externa okontrollerbara händelser. Den tredje och sista kategorin 

handlar om interna okontrollerbara händelser där chefens resultat beror på 

någon annan inom organisationen, exempelvis ett beslut från chefer högre upp 
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i organisationen eller en händelse i värdekedjan när en enhets utflöde är 

beroende av en annan enhets inflöde.  

Den enda kategorin som oftast ses som totalt okontrollerbar är naturens 

beteende, den är normalt lätt att urskilja och därför lätt att besluta för huruvida 

principen ska gälla. De andra kategorierna kan vara svårare att urskilja. Det är 

inte alltid självklart hur påverkansprincipen ska implementeras då det kan vara 

svårt att avgöra hur mycket av en prestation som är okontrollerbar. Kontroll 

kan delas upp på en skala som går från ingen kontroll till full kontroll och 

prestationen kan graderas på denna skala och utvärderas därefter. Hamnar 

chefens kontroll någonstans mellan dessa grader betyder detta att denne har 

kontroll för vissa okontrollerbara händelser men inte för alla. En generell 

riktlinje kan vara att hålla chefen ansvarig för sådant där organisationen vill att 

uppmärksamheten ska riktas (Drury & El-Shishini, 2005).  

De två huvudsakliga argumenten för användning av påverkansprincipen är 

först att prestationsmätningen blir mer tillförlitlig, okontrollerbara händelser 

neutraliseras så det blir tydligt att det endast är chefens ansträngning som mäts 

(Folger et al., 1983 citerad i Giraud et al. 2007). Det andra argumentet är att 

rättvisa ses vara det fundamentala i en prestationsmätning (Choudhury 1986). 

Om chefen anser att den inte är rättvist bedömd finns risk för dysfunktionella 

uppföranden (Lowe & Shaw 1968). Skulle chefen inte se sig rättvist behandlad 

kan även motivationen minska (Giraud et al. 2007).  

Trots dessa fördelar finns det organisationer som inte använder sig av 

påverkansprincipen. Vid införandet av principen kan det hända att chefen inte 

är lika uppmärksam på okontrollerbara händelser om dessa inte påverkar 

prestationsmätningen (Demski 1976). De skadliga effekterna av den 

okontrollerbara händelsen kan vara större än de dysfunktionella uppförandena 

från chefen (Choudhury 1986). Det kan även vara svårt för organisationer att 

avgöra vad som egentligen är en okontrollerbar händelse och därför appliceras 

den inte i alla lägen. Exempelvis kan det vara svårt att avgöra om chefen ska 

vara ansvarig för dåliga resultat i lågkonjunktur (Mc Nair 1990 referad i Giraud 

et al. 2007). 

Chefernas åsikter om huruvida påverkansprincipen ska implementeras skiljer 

sig åt. Chefer som ser sig själva som entreprenörer vill ibland inte att principen 

ska användas eftersom att de inte kan ta del av framgångar som beror på 

okontrollerbara faktorer samt att de inte vill förlora sin självständighet. De vill 
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hellre att interna okontrollerbara faktorer neutraliseras än externa. (Giraud et 

al. 2007) 

2.6. Tidigare forskning 

Att chefen ska utvärderas på sådant denne kan kontrollera går enligt Ferrara 

(1964) refererad i Choudhury (1986) ihop med hur ansvaret i organisationen 

bör delas upp. Den ansvariga bör kunna påverka prestationen. Trots detta 

används inte alltid påverkansprincipen och ansvarsenheterna bör ibland 

implementeras utan hänsyn till okontrollerbara händelser för att kunna nå 

organisationens mål, då det kan bli ett hinder om chefen är skyddad för 

mycket (Choudhury 1986). Merchant (1987) har i sina studier kommit fram till 

att principen ibland är ignorerad och det är vanligt för cheferna att ha ansvar 

för sådant de inte kan påverka. Detta beror dock på vilka slags situationer 

organisationen står framför, det finns en skillnad mellan interna och externa 

okontrollerbara händelser. Beslut om att inte använda principen kan enligt 

Demski (1976) bero på att det är komplicerat att urskilja okontrollerbara 

händelser samt att chefernas fokus då ligger på situationer som är utanför 

deras kontroll (Dearden 1987). Även riskfördelningen mellan principal och 

agent blir jämnare utan användning av principen i de fall som de båda är 

obenägna att ta risk. Utan användning av påverkansprincipen tar agenten mer 

ansvar för sådant som denne inte kan kontrollera. (Demski 1976) 

Anledningen till att vissa organisationer applicerar påverkansprincipen mer kan 

enligt Burkert et al. (2011) bero på att det då är en större chans att cheferna 

stannar längre i organisationen. Även kostnader kan minska vid en applicerad 

påverkansprincip (Choudhury 1986) eftersom chefen spenderar mindre tid att 

argumentera för huruvida resultatet beror på denne (Merchant 1989 refererad i 

Giraud et al 2007). 

I en nyare studie av Drury och El-Shishini, (2005) gjordes en kvantitativ 

undersökning i England för att klargöra om divisionaliserade chefer är 

ansvariga för sådant som de inte kan påverka samt för att undersöka eventuellt 

samband mellan användning av icke-finansiella prestationsmätningar och 

applikation av påverkansprincipen. De redogör att klassificering av 

implementerad påverkansprincip eller icke-implementerad påverkansprincip är 

alltför simpel och därför graderar de användningen. Slutsatsen är att de allra 

flesta organisationer tycker att påverkansprincipen är viktig men applicerar den 

trots detta inte alltid. Det fanns inget samband mellan användning av icke 

finansiella prestationsmätningar och applikation av påverkansprincipen.  
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Det har gjorts ett antal studier angående påverkansprincipen där det har 

fokuserats på chefens uppfattning om huruvida de anser att principen ska 

appliceras (Giraud et al. 2007; Burkert el al. 2011). Dessa vetenskapliga artiklar 

visar att påverkansprincipen i hög grad hör ihop med faktumet att det ökar 

motivationen samt att chefen uppfattar arbetet som rättvist.  

Enligt Burkert et al. (2011) leder en icke-användning av påverkansprincipen till 

mindre klarhet för cheferna av vad som förväntas av dem vilket i sin tur leder 

till sämre prestation. Denna nackdel gäller dock främst lägre stående chefer 

och mellanchefer. Högre uppsatta chefer visar sig bli motiverade av mindre 

applicerad princip och flera förklaringar finns till detta. Chefens självbild, 

motivation och attityd till risk varierar med hierarkin. Högt uppsatta chefer är 

vana vid osäkerhet, därför är de negativa effekterna inte universella utan beror 

troligtvis på personlighet och erfarenhet hos chefen. Det kan alltså vara bättre 

att inte applicera principen för högre uppsatta chefer eftersom att de då 

fokuserar mer på eventuella hot. 

Den generella hypotesen i studien av Giraud et al. (2007) är att ju mer cheferna 

är påverkade av okontrollerbara händelser desto mer vill de att 

påverkansprincipen ska användas. Det framkommer dock att chefer ibland 

inte vill att påverkansprincipen ska användas av flera olika anledningar.  

 De tycker att det är normalt att ibland drabbas av sådant de inte kan kontrollera.  

 Det beror på vilken slags okontrollerbar faktor det handlar om. De vill hellre att 

interna okontrollerbara faktorer neutraliseras.  

 De tycker det är mer orättvist att drabbas av andra chefers beslut än externa 

okontrollerbara händelser. 

 De ser sig själva som entreprenörer och vill därför ha externa risker. Anledningen 

till detta kan vara att de även vill drabbas av tur, eller att de inte vill förlora sin 

självständighet 

 

2.7. Hypoteser 

Utifrån ovanstående teori samt tidigare forskning har tre hypoteser 

formulerats. 

Hypotes 1: Påverkansprincipen används i olika utsträckning beroende på om det är en 

intern eller extern okontrollerbar händelse.  
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En studie av Drury och El-Shishini, (2005) visar att olika okontrollerbara 

händelser neutraliserats. Därför arbetades en hypotes ut med syftet att besvara 

om detta kan bekräftas samt vid vilka okontrollerbara händelser det gäller.  

H₀: μ interna - μ externa = 0 

H₁: μ interna - μ externa ≠ 0 

Nollhypotesen innebär att medelvärdet i populationen är lika, det vill säga det 

finns ingen skillnad mellan interna och externa händelser. Mothypotesen 

innebär att det finns skillnad mellan interna och externa, detta ska studien 

antingen få stöd för eller förkasta. 

Hypotes 2: Användning av påverkansprincipen varierar beroende på om det är ett negativt 

eller positivt resultat till följd av en okontrollerbar händelse. 

Det kan tänkas att organisationer behandlar okontrollerbara händelser vid 

negativt resultat annorlunda jämfört med ett positivt resultat. 

H₀: μ positiva - μ negativa =0 

H₁: μ positiva - μ negativa ≠ 0  

Nollhypotesen innebär att medelvärdet i populationen är lika, det vill säga det 

finns ingen skillnad mellan positivt och negativt resultat som beror på 

okontrollerbara händelser. Mothypotesen innebär att det finns skillnad mellan 

positiva och negativa resultat, detta ska studien antingen få stöd för eller 

förkasta.

Hypotes 3: Användning av påverkansprincipen varierar beroende på organisationens storlek 

eller bransch. 

Påverkansprincipens användning varierar beroende på organisationens storlek 

eller bransch. Denna hypotes undersöks genom utarbetade frågor som 

graderats till organisationer gällande deras användning av påverkansprincipen 

och jämförs mellan två olika situationer, antal anställda (storlek) och bransch. 

I större organisationer kan det tänkas att kunskap och rutiner kring 

påverkansprincipen är mer utbredd och att det därför tas mer hänsyn till detta. 

Vidare kan även bransch ha en påverkan på användning av påverkansprincipen 

och därför görs en jämförelse för att ta reda på detta. 
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H₀: μ <499- μ >499 =0 

H₁: μ <499 - μ >499 ≠ 0 

Nollhypotesen innebär att medelvärdet i populationen är lika, det vill säga det 

finns ingen skillnader gällande storlek på organisationer. Mothypotesen 

innebär att det finns en skillnad, detta ska studien antingen ge stöd för eller 

förkasta.

H₀: μ bygg- design & inredningsverksamhet - μ tillverkning & industri =0 

H₁: μ bygg- design & inredningsverksamhet - μ tillverkning & industri ≠ 0 

Nollhypotesen innebär att medelvärdet i populationen är lika, det vill säga det 

finns ingen skillnader mellan branscher. Mothypotesen innebär att det finns en 

skillnad, detta ska studien antingen ge stöd för eller förkasta.
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3. Metod 

För att besvara studiens hypoteser måste resultat samlas in med hjälp av en 

vald metod. Denna metod ska på bästa möjliga vis identifiera verkligheten och 

det finns två huvudsakliga alternativ; kvantitativ metod eller en kvalitativ 

metod. Med en kvantitativ metod omvandlas informationen till siffror och kan 

på så vis bli underlag till en statistisk analys. En kvalitativ metod å andra sidan 

innebär information i form av ord och tolkningar i syfte att medföra en 

djupare förståelse av ett specifikt fenomen. (Jacobsen 2002)   

3.1. Val av metod 

Att välja en kvantitativ metod innebär att data samlas in extensivt då 

information samlas in från en stor grupp enheter. Det är enkelt att dra en 

generaliserande slutsats om ämnet då det täcker en större grupp av 

respondenter. Vid en enkätundersökning är frågorna presenterade, och i de 

allra flesta fall även svarsalternativen. Dock kan utformningen av 

undersökningen inte vara allt för djupgående då den innefattar flera grupper av 

respondenter med skilda förutsättningar och funktioner. Istället blir frågorna 

relativt enkla att besvara på samma gång som de riskerar att uppfattas olika 

och medför en mer ytlig slutsats. Kvantitativ metod är lämpligast vid deduktiv 

ansats, vilket innebär att det först skapas förväntningar om hur något ser ut, 

för att sedan samla in data och se om dessa förväntningar stämmer. (Jacobsen 

2002).   

En kvalitativ metod kan anses vara ett lämpligt hjälpmedel då ett antal 

djupintervjuer kan leda till förbättrad förståelse av problemet. Jacobsen (2002) 

illustrerar begreppet öppenhet när han skildrar den kvalitativa metodens för- 

och nackdelar. Öppenhet innebär att det inte finns några förutbestämda 

svarsalternativ utan det är upp till den person som intervjuar att hitta den 

information den är ute efter i den tillfrågades svar, en så kallad induktiv ansats.  

Det kan leda till att svaren blir för innehållsrika och intensiva för att uppfylla 

syftet med studien. Det finns heller ingen säkerhet i att respondenten svarar så 

ärligt som möjligt utan ger de mest vanligaste svaret. I detta fall ska studien 

även framhäva ett mått av principens användande och för det krävs ett större 

urval till grund för en statistisk analys.  

Med dessa för- och nackdelar i åtanke har en kvantitativ metod med 

enkätundersökning som verktyg valts att utföras grundat i att syftet inte endast 
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är att förklara påverkansprincipen utan att även mäta graden av tillämpningen 

av påverkansprincipen i olika situationer.  

3.2. Urval 

Denna studies frågeställningar motiverar ett behov av att besvaras av de 

respondenter vars intresse ligger i att konstruera de system som ligger till 

grund för prestationsutvärderingar. Därför har företagsledningen, främst 

ekonomichefer ingått i en enkätundersökning av anledning att förklara 

påverkansprincipens användande. 

Genom ett väl genomtänkt urval blir undersökningen representativ och det är 

ett slumpurval som garanterar detta fenomen (Jacobsen 2002). Av den 

anledningen har 200 slumpvis valda organisationer tagits i beaktande inom 

branscherna tillverkning & industri, bygg-, design & inredningsverksamhet 

samt partihandel (Alla bolag 2014). Denna studie har inte kapacitet att utföra 

en undersökning för alla svenska företag då detta kräver en betydligt mer 

omfattande studie, därför valdes tre branscher ut för att ge ett så brett 

perspektiv som möjligt på påverkansprincipens användande. Dessa branscher 

ansågs ha en passande organisatorisk struktur där den önskade respondenten 

kunde identifieras och nås på ett effektivt sätt. Vidare har organisationerna 

begränsats till 150 - 1000 anställda grundat i att det finns en större chans att 

hitta rätt respondent i lite större organisationer, samtidigt som chansen ökar 

till att det finns ett väl fungerande bedömningssystem med en ansvarig 

utgivare. Anledningen till att det är en stor spridning på antalet anställda beror 

på att en jämförelse är tänkt att göras mellan dessa grupper. Det resultat som 

också följer ska kunna belysa påverkansprincipen för de valda 

organisationerna.  

3.3. Datainsamling 

Vid uppförandet av enkätundersökningen beaktades tre viktiga punkter 

(Jacobsen 2002). De variabler som önskades mäta var tvungna att vara så 

konkreta och förståeliga som möjligt. Frågorna skulle även vara väl utformade 

och korrekta för att kunna sluta i det önskade resultatet. En tredje och sista 

punkt att planera var att bestämma hur undersökningen skulle utföras, hur 

enkäten skulle se ut och hur den skulle nå respondenterna. Enkäten bestod av 

sammanlagt 22 frågor och påståenden. Den inleddes med demografiska frågor 

för att få en klar bild av vilka respondenterna var och organisationernas 

egenskaper. Därefter följde generella frågor som utformades för att utöka 
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förståelsen om respondentens kunskaper och uppfattningar gällande 

påverkansprincipen, vilket kan vara ett stöd till att förklara principens 

förekomst. Till sist ställdes frågor om interna och externa okontrollerbara 

händelser som var de huvudsakliga för att komma fram till studiens slutsats. 

Frågorna bestod av olika scenarior i syfte att tydliggöra även för de 

respondenter som inte hade någon tidigare kunskap om principen. Majoriteten 

av frågorna innehöll svarsalternativ på skalan 1 - 7 där 1 betyder att 

respondenten inte håller med i det givna påståendet/frågan och där 7 betyder 

att respondenten instämmer med påståendet/frågan. Anledningen till valet att 

använda en skala var för att uppfylla syftet vilket är att försöka mäta hur 

påverkansprincipen tillämpas. För att undvika för många alternativ och heller 

inte för få valdes intervallet 1 - 7. Både korta och långa frågor utformades samt 

öppna frågor där respondenten själv kunde skriva längre önskad kommentar 

om denne ville i syfte att stödja de resultat som följer av frågorna om interna 

och externa okontrollerbara händelser. Enkäten utformades i form av en 

webbenkät via Google Drive som har alla funktioner som efterfrågas vid 

denna undersökning. När enkäten var färdigställd och alla mailadresser var 

funna skickades denna ut till samtliga 200 respondenter tillsammans med ett 

kort introduktionsbrev där ämnet och syftet med undersökningen beskrevs. 

En vecka senare skickades en påminnelse ut för att samla in fler svar. I det 

utskickade mailet förklarades att alla respondenter skulle vara anonyma då det 

inte fanns möjlighet att spåra svaren. Totalt var det 67 organisationer som 

svarade på enkäten vilket innebär en svarsfrekvens på 33.5%. 

3.4. Bortfall och annan problematik vid datainsamling 

Vid en kvantitativ undersökning finns en viss risk för bortfall, det är i de allra 

flesta fall svåra att undvika. Bortfall kan gälla en hel enkät eller bara enskilda 

frågor och speciellt stor är risken vid utskick till mail eller via post, eftersom 

att det är upp till individen att besvara enkäten. Hela resultatet kan bli 

missvisande vid systematiskt bortfall, vilket innebär att en viss grupp eller 

individer med speciella egenskaper är underrepresenterade. Internt bortfall 

innebär att respondenten fullföljer hela undersökningen men väljer att inte 

svara på en eller flera frågor (Djurfeldt et al. 2003). Bortfallet i denna studie 

var 66.5% och det finns anledningar till detta, individerna hade kanske inte 

möjlighet eller ville helt enkelt inte svara. Vissa av frågorna i enkäten var långa 

och tog tid att läsa igenom vilket kan ha bidragit till bortfall hos de individer 

som inte ansåg sig ha tid att svara. Vilka interna bortfall som gäller vid de olika 

enskilda frågorna presenteras i resultatavsnittet. I resultatdelen kommer endast 
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tillverkning & industri och bygg-, design & inredningsverksamheten jämföras 

då partihandeln hade för stort bortfall för att anses vara relevant i jämförelsen 

mellan branscher. Anledningen till detta bortfall grundas i svårigheten att få 

tag i rätt person på organisationen. Därför skickades inte lika många enkäter ut 

till partihandel som till de andra branscherna. 

3.5. Databearbetning 

Efter att enkäten stängts ner inleddes en undersökning av resultatet genom att 

jämföra olika svar och grafer för att utforma en statistisk analys. I denna 

undersökning har programmet Microsoft Excel brukats men även den statistik 

som automatiskt skapats i enkätprogrammet Google Drive. Svaren från de 

öppna frågorna var för få för att kunna göra en statistisk analys, en så kallad 

kodning (Jacobsen 2002), därför har kommentarerna endast tagits med i 

analysen för att förklara vissa delar av resultatet.  Med hjälp av Excel har 

tillfredsställande resultat getts och tydliga förklarande grafer arbetats fram som 

presenteras i studiens resultatavsnitt. De statistiska beräkningar som gjorts av 

den insamlade datan grundas i ett så kallat signifikanstest (Djurfeldt et al. 

2003). Ett signifikanstest innefattar ett test av skillnaden mellan medelvärden, 

vilket är summan av svaren dividerad med antal svar, där testet svarar på om 

sammanställningen av respondenternas svar ger stöd åt de formulerade 

hypoteserna i denna studie. För att komma fram till detta måste först 

medelvärdet och standardavvikelsen beräknas. Standardavvikelsen är ett mått 

inom statistik som visar hur mycket svaren avviker från medelvärdet. Vid stor 

spridning av svaren är standardavvikelsen hög, och om svaren ligger nära 

medelvärdet anses den som låg. 

Ett signifikanstest kan delas in i fem steg (Agresti & Franklin 2013). Steg ett 

handlar om att göra antaganden som till exempel storleken på stickprovet eller 

andra antaganden vilka testet utgår från. I steg två bestäms de två hypoteserna 

som alltid finns med, en nollhypotes och en alternativ hypotes. Den alternativa 

hypotesen visar i denna studie att det finns en skillnad mellan de olika 

variablerna medan nollhypotesen visar på ingen skillnad. Uppgiften blir att 

finna stöd för den alternativa hypotesen. I det tredje steget beräknas t-värdet 

som beskriver avståndet till nollhypotesens värde. Desto större avstånd det 

blir, desto större är chansen att nollhypotesen kan förkastas och att det finns 

stöd till den alternativa hypotesen. Steg fyra handlar om att ta reda på hur stor 

sannolikheten är att ha fel gällande den alternativa hypotesen och därför letas 

ett p-värde upp med hjälp av det beräknade t-värdet i en t-fördelningstabell 

(bilaga 1). P-värdet visar sannolikheten att hypoteserna kan förkastas eller 
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stödjas, ett mindre p-värde ger ett starkare bevis mot nollhypotesen. För att 

hitta rätt i tabellen måste den så kallade frihetsgraden räknas ut genom att 

addera testets antal svarande och subtrahera med två. Det sista och femte 

steget innebär slutsatsen av signifikanstestet, vilken hypotes som kan förkastas 

och vilken det finns stöd för. I praktiken är det vanligt att förkasta hypotesen 

om p-värdet uppgår till mer än 0,05, även kallad signifikansnivå (Agresti & 

Franklin 2013). Denna nivå har även denna studie utgått från. 

3.6. Studiens trovärdighet 

Vid utförandet av en studie måste det resultat som framkommer uppfylla 

reliabilitet och validitet, med andra ord vara giltigt, relevant, tillförlitligt och 

trovärdigt. Det innebär att det som önskas ta reda på är väsentligt och att det 

verkligen mäts, samt att mätningen kan utföras på fler än den valda gruppen. 

Det resultat som uppstår ska även vara framtaget på ett sådant vis att det går 

att lita på och inte innehåller fel. (Jacobsen 2009) 

Begreppet validitet innebär hur väl frågorna utformats för att överföra den 

teoretiska förståelsen och kan kort sagt beskrivas som giltighet. Frågorna som 

ställs bör ha relevans för undersökningens syfte. Svaren i en undersökning bör 

bli meningsfulla och visa det som studien undersöker. Om det finns en hög 

frånvaro av systematiska fel så innebär det att undersökningen har en hög 

validitet.  Reliabilitet i en studie innebär hur frågorna mäts; det vill säga 

frågornas tillförlitlighet. En studie har hög reliabilitet om samma undersökning 

ger likadant resultat vid ett senare tillfälle. Om reliabiliteten skulle vara dålig 

kan detta bero på otydlighet av frågor och svarsalternativ som inte är 

utformade på rätt sätt (Djurfeldt et al. 2003). 

I detta fall har en kvantitativ metod valts i form av en enkätundersökning och 

då spelar frågornas utformning en viktig roll. Det som ska undersökas ska 

kunna mätas genom dessa frågor och det är inte alltid helt enkelt eftersom de 

kan vara svåra att konkretisera. Vidare är påverkansprincipens förekomst i 

organisationer svår att definiera och därför har frågorna formats kring 

områden där denna princip kan tänkas förekomma. Frågorna har på så vis 

blivit mer relevanta för ämnet. Jacobsen (2009) läger stor vikt vid att frågorna 

ska vara så konkreta som möjligt för att kunna mäta det som undersökningen 

syftar till. För att kontrollera detta har enkäten granskats av både handledare 

och utomstående vilket styrker studiens giltighet.  

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till för att påvisa ett tillförlitligt 

resultat. Vid enkätundersökning kan resultatet baseras på att uppgiftslämnaren 
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inte förstår frågorna eller att svarsalternativen är snarlika och svåra att välja 

bland. Sedan är det ovisst om svaren är uppriktiga och går att lita på. Dessa 

osäkerheter syftar tillbaka till föregående stycke där frågornas utformning har 

en avgörande betydelse för hur hög tillförlitlighet resultatet kommer att mynna 

ut i (Jacobsen 2009).  

Det teoretiska stödet i studien består av både litteratur och artiklar som blivit 

refererade flertalet gånger och även artiklar som använts i mer omfattande 

studier. Tillförlitligheten för detta avsnitt kan därför ses som hög då det tillför 

trovärdig information till problemet.  

 

  



26 

 

4. Resultat 

Denna studie består av empiriskt underlag från svenska organisationer som 

hämtats från Alla bolag (2014) där uppdaterad information från bolagsverket, 

skatteverket SCB och UC finns. Bolagen är slumpvis utvalda och inget har 

uteslutits från resultatet, dock har icke svarande i de olika frågorna eliminerats 

från de statistiska uträkningarna. Totalt har 67 organisationer svarat på enkäten 

som är uppförd i Google Drive och en sammanställning av statistiska 

beräkningar har gjorts i dataprogrammet Microsoft Excel. 

4.1. Presentation av data 

I detta avsnitt presenteras de resultat som följer av de utskickade 

enkätfrågorna och inleds med översiktliga tabeller innehållandes statistiska 

värden för de kommande diagrammen så som medelvärde, standardavvikelse, 

t-värde och p-värde. Syftet är att med hjälp av ett signifikanstest ta reda på om 

det finns stöd för studiens hypoteser eller om de ska förkastas. Därefter visas 

diagram för varje känd variabel. Interna och externa okontrollerbara händelser, 

positiva och negativa resultat, samt bransch och storlek på organisationen. Till 

sist presenteras en tabell med medelvärden från diverse relevanta enkätfrågor 

för en bättre bild av tillämpningsgraden gällande påverkansprincipen. 

Signifikansnivån på 0,05 som har valts är den vanligaste signifikansnivån som 

används i praktiken. Understiger p-värdet 0,05 kan H₀ förkastas och resultatet 

kan sägas vara statistiskt signifikant (Agresti & Franklin 2013). 

 

4.1.1. Statistiskt underlag för signifikanstest 

I tabellerna som följer har statistiska siffror samlats. Uträkningarna till dessa 

siffror har skett i dataprogrammet Excel och används senare i resultatavsnittet 

för att ta reda på huruvida hypoteserna kan förkastas eller ej. 

Begrepp och formler som används i beräkningarna: 

n = antal 

Medelvärde = summan av värdena / n 

Standardavvikelse = √
∑      

   
 √∑   

 ∑   

 

   
 

Frihetsgrader = (n₁ + n₂ - 2) 
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t-värde = 
     ̅      

  
    √

  
 

  
 

  
 

  
 

P-värde = utläses i t-fördelningstabellen, se bilaga 1.  

 

 

Tabell 1. Översiktlig statistik för totalt resultat 

 

Tabell 2. Översiktlig statistik för totalt resultat 

 

 Tillverknin

g & industri  

Bygg & 

inredning 

Anställda 

≤ 499 

Anställda 

≥ 500  

n 284 133 328 161 

Medelvärde 2,891 2,759 2,720 2,696 

Standardavvikelse 1,731 1,670 1,663 1,710 

Frihetsgrader  415 487 

t-värde 0,740    0,146 

P-värde > 0,2 > 0,2 

 

 

  

 Interna 
händelser 

Externa 
händelser 

Positiva 
resultat 

Negativa 
resultat 

n 252 239 244 245 

Medelvärde 3,075 2,355 2,700 2,722 

Standardavvikelse 1,718852 1,572839 1,710726 1,646067 

Frihetsgrader  489 487 

t-värde 4,844 - 0,142 

P-värde < 0,001 > 0,2 
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4.1.2. Interna och externa okontrollerbara händelser 

Diagram 1. Påverkansprincipen gällande interna och externa okontrollerbara händelser 

 

 

1 (låg grad) – 7 (hög grad) 

Diagram 1 visar respondenternas svar för sammanlagt åtta frågor gällande 

interna och externa okontrollerbara händelser. Svarsalternativen består av sju 

grader där den grad som anses stämma bäst överrens med organisationen har 

valts. Bortfall som ej svarande har inte tagits i beaktande vid beräkningar. 

För att besvara studiens hypoteser har resultaten från frågorna om interna och 

externa okontrollerbara händelser slagits samman och kan utläsas ovan i tabell 

1. Medelvärde och standardavvikelse har tagits fram för att kunna utföra ett 

signifikanstest mellan de olika grupperna. T-värdet för interna och externa 

okontrollerbara händelser uppgår till 4,844 vilket visar på en existerande 

skillnad vilket har konstaterats genom beräkning av frihetsgrader som sedan 

använts för att avläsa tabellsamlingen för t-fördelning (bilaga 1). P-värde vid 

dubbelsidiga test som i detta fall uppgår till mindre än 0,001 och innebär att 

risken för att ha fel gällande hypotesen är 0,01 %.  
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4.1.3. Positiva och negativa resultat 

Diagram 2. Påverkansprincipen gällande positiva och negativa resultat 

 

1 (låg grad) – 7(hög grad) 

Diagram 2 visar respondenternas svar för sammanlagt åtta frågor gällande om 

organisationen väljer att eliminera de positiva och negativa resultat som följer 

av en okontrollerbar händelse. Svarsalternativen består av sju grader där den 

grad som anses stämma bäst överrens med organisationen har valts. Bortfall 

som ej svarande har inte tagits i beaktande vid beräkningar. 

Tabell 1 visar även statistik för de frågor som handlar om att eliminera positiva 

och negativa resultat mellan vilka ett signifikanstest har genomförts. T-värdet 

uppgår till -0,142 och kan tillsammans med frihetsgraderna på 487 få fram ett 

p-värde på över 20 %. Sannolikheten att det finns en skillnad mellan dessa två 

grupper är liten och det går inte att dra en generell slutsats då p-värdet visar på 

ett högt värde. Risken att ha fel gällande hypotesen är > 20 %. 
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4.1.4. Bransch och storlek 

Diagram 3. Påverkansprincipen mellan branscher 

 

1 (låg grad) – 7(hög grad) 

I diagram 3 syns en jämförelse mellan branscherna tillverkning & industri och 

bygg-, design & inredningsverksamhet. Det är ojämnt antal svar och därför 

beräknas medelvärden vilka kan utläsas i tabell 2. T-värdet uppgår till 0,740 

och påvisar ett p-värde på över 20 %. Ur diagrammet kan en viss skillnad 

utläsas då branschen tillverkning & industri bryter den fallande trenden med 

en stor svarsfrekvens för grad fyra. Bygg-, design & inredningsverksamhet har 

däremot en mer fallande trend där flest respondenter svarat grad ett och sedan 

blir svarsfrekvensen lägre och lägre desto högre graden blir. 
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Diagram 4. Påverkansprincipen i olika stora organisationer 

 

1 (låg grad) – 7(hög grad) 

I diagram 4 presenteras svaren från organisationer som är olika stora sett till 

antalet anställda. Vid första anblicken kan det tyckas finnas en differens vilket 

beror på att antalet svar skiljer sig åt för de två grupperna. Granskas 

diagrammet noggrannare kan en gemensam trend utläsas och med hjälp av ett 

signifikanstest och t-värdet 0,146 har p-värdet som visas i tabell 2 uppgått till 

över 20 %. Det finns alltså inget statistiskt belägg för att tillämpningen av 

påverkansprincipen skiljer sig beroende på organisationers storlek. Trots att 

det inte finns något stöd för att det råder en skillnad storleksmässigt mellan 

organisationer bör ändå de spridda svaren över mätskalan beaktas. Majoriteten 

svarar grad ett samtidigt som det finns en mindre population som svarar grad 

sju. 
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4.1.5. Studiens medelvärden 

Nedan visas medelvärden för valda frågor ur enkäten som används för att 

klargöra påverkansprincipens förekomst samt hur väl de uppmärksammar 

okontrollerbara händelser. 

 

Tabell 3. Medelvärden 

 Medelvärde 

(grad) 

Vår organisation lägger stor vikt vid att identifiera 

vilka händelser i en prestation som är okontrollerbara 

3,369 

 

Jag är medveten om innebörden av påverkans-

/kontrollprincipen 

4,277 

 

Det chefen har presterat har denne haft full kontroll 

över 

4,621 

 

Totala medelvärdet för användandet av 

påverkansprincipen 

2,725 

 

 

Två av frågorna har ett värde över fyra på skalan 1 till 7 vilket innebär att det 

är över medel. Respondenterna håller därför med mer av påståendet. Den sista 

frågan beskriver medelvärdet för hur väl organisationer tillämpar 

påverkansprincipen och det har sin grund i åtta frågor om interna och externa 

okontrollerbara händelser.  
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5. Analys 

I detta avsnitt följer svar på tidigare formulerade hypoteser samt analys och 

diskussion om resultatet. Syftet med denna studie är att undersöka 

förekomsten och graden av påverkansprincipen i organisationer och detta 

diskuteras och besvaras i analysen.  

5.1. Hypotes 1: Interna och externa okontrollerbara händelser 

Påverkansprincipens används i olika utsträckning beroende på om det är en intern eller 

extern okontrollerbar händelse. 

För att besvara hypotes 1 har en jämförelse gjorts mellan externa och interna 

okontrollerbara händelsers påverkan på prestationsmätningen. Det som kan 

utläsas är att medelvärdet för de interna okontrollerbara händelserna är 3,075 

och 2,355 för de externa okontrollerbara händelserna. Värdet för de interna är 

därför 0,72 grader högre.  

Det är en skillnad mellan de båda situationerna och för att räkna ut om det 

statistiskt går att bevisa om organisationer använder påverkansprincipen mer 

eller mindre vid olika händelser har ett signifikanstest av medelvärdesskillnader 

mellan två populationer gjorts. Som kan utläsas i resultatdelen blev t-värdet i 

denna hypotes 4,844. Det kan alltså sägas att risken för att hypotesen i denna 

studie visar fel endast är 0,01 %. Det kan dock inte bevisas statistiskt att 

interna okontrollerbara händelser neutraliseras mer i denna studie då 

hypotesen endast innehöll påståendet att det finns en skillnad. Utifrån 

diagrammen samt medelvärden som räknats fram i resultatavsnittet kan det 

dock utläsas att påverkansprincipen används mer vid interna okontrollerbara 

händelser och detta är något som kan antas trots att det statistiskt inte är 

bevisat.  

Resultatet av vår studie stämmer överrens med studien av Merchant (1987) där 

resultatet blev att användningen av påverkansprincipen skiljer sig beroende på 

om det är en intern eller extern okontrollerbar händelse. Anledningen till att 

interna okontrollerbara händelser neutraliserats mer kan bero på synpunkten 

att interna händelser inte ska ingå i en chefs arbetsuppgifter, chefen ska helt 

enkelt inte bli bedömd på grund av andras beslut eller händelser inom 

organisationen. Detta är tvärtemot åsikterna angående externa händelser då 

externa risker anses höra till chefens arbetsuppgifter. I kommentarerna till de 

öppna frågorna i enkäten framkom det att vissa organisationer ansåg att 
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externa okontrollerbara händelsers påverkan hör till chefsjobbet. Att vara chef 

är att ta risker, speciellt gällande konkurrenter och kunder. En chef ska kunna 

analysera och förutspå händelser som är ett hot mot organisationen. Detta 

hänger ihop med agent-teorin och fördelningen av risker mellan principal och 

agent. Enligt Demski (1976) tar agenten mer ansvar för sådant denne inte kan 

kontrollera om påverkansprincipen inte används vilket kan höra ihop med 

organisationers ovilja att använda påverkansprincipen vid externa händelser. 

Principalen vill möjligtvis att agenten ska vara mer uppmärksam vid just 

externa faktorer som kan påverka organisationen eftersom att detta i slutändan 

har en inverkan på principalens avkastning (Demski 1976). 

Om chefen blir ansvarig för sådant som denne inte kan kontrollera gällande 

interna okontrollerbara händelser finns en större känsla av att blir orättvist 

behandlad. Ett beslut från exempelvis en högre stående chef är något som 

chefer rent generellt (Giraud et al. 2007) vill undvika. Det finns därför chans 

att organisationer väljer att implementera påverkansprincipen mer vid dessa 

situationer eftersom att det inte är önskvärt att ha en chef som känner sig 

orättvist behandlad då detta kan leda till dysfunktionella uppföranden från 

chefen (Choudhury 1986). 

Några av kommentarerna som framkom gällande interna okontrollerbara 

händelserna var följande; "Mycket svårt att identifiera och kvantifiera dessa 

faktorer", "Svårt att mäta", "Det går ej att urskilja". Detta visar på att dessa 

händelser kan vara komplicerade att hantera. Gällande externa okontrollerbara 

händelser skiljde sig åsikterna åt jämfört med interna händelser, här är de flesta 

respondenterna överrens om att icke-användning av principen beror på att det 

är chefens uppgift att bevaka dessa händelser samt att minimera skadorna de 

kan åstadkomma. "Detta måste alltid beaktas och bevakas, är ett led i 

chefsrollen", "konkurrentbevakning och konkurrentpåverkan är en del av 

normal verksamhet", "ett bra ledarskap bör snabbt kunna omstrukturera för 

att klara förändringar". Även anledningen de angav vid interna okontrollerbara 

händelser; att det är svårt att identifiera detta framkom. Dock kan det påpekas 

att öppna svar i en studie först måste kodas för att kunna användas som 

statistiskt underlag (Jacobsen 2002) och kommentarerna i denna studie är för 

få för att göra detta. Trots att de inte kan användas statistiskt kan det ändå ge 

möjliga anledningar till resultatet. 

Enligt agent-teorin är syftet med en organisation att uppfylla principalens mål, 

och för att uppnå detta måste okontrollerbara händelser övervakas. Externa 

händelser är något som ingen kan kontrollera, det kan därför tänkas att de inte 
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neutraliseras. En generell riktlinje är att hålla chefen ansvarig för sådant där 

organisationen vill att uppmärksamheten ska riktas (Drury & El-Shishini, 

2005). Interna händelser å andra sidan är något som inte behöver övervakas på 

samma sätt för att nå principalens mål då det är beslut som är tagna inom 

organsationen och således medvetna för beslutsfattarna. 

Hypotes 1: Påverkansprincipens används i olika utsträckning beroende på om det är en 

intern eller extern okontrollerbar händelse.  

Resultatet av hypotes 1 är att hypotesen inte kan förkastas. Det finns ett 

samband mellan användning av påverkansprincipen och vilken slags 

okontrollerbar händelse organisationen råkar ut för.  

5.2. Hypotes 2: Negativa och positiva resultat 

Användning av påverkansprincipen varierar beroende på om det är ett negativt eller positivt 

resultat till följd av en okontrollerbar händelse. 

Hypotes 2 besvaras genom att analysera och undersöka frågor som ställdes 

gällande skillnaden mellan positiva och negativa resultat i olika situationer. Det 

handlade om hur organisationerna ställer sig till att eliminera positiva och 

negativa resultat om detta skulle vara effekter från okontrollerbara händelser. 

Skillnaden är minimal, medelvärdet för positiva resultat är 2,700 och 

medelvärdet för negativa resultat är 2,722. Efter en statistisk uträkning blev t-

värdet i detta fall -0,185 med ett p-värde på över 20 % vilket innebär att det 

inte är statistiskt signifikant. 

I studien av Giraud et al. (2007) ansåg cheferna att de ibland inte ville att 

påverkansprincipen skulle gälla eftersom att de ville ha möjligheten att drabbas 

av tur. Detta samt faktumet att chefer lägger mer tid på att argumentera för 

resultat som inte beror på denne (Merchant 1989 refererad i Giraud et al 

2007), ledde till hypotesens framställning, då framförallt negativa resultat som 

inte beror på chefen kan tänkas argumenteras för mer. I den här studien visade 

det sig att organisationerna inte tog mer hänsyn till positiva eller negativa 

okontrollerbara händelser och detta kan tänkas bero på att de vill vara 

konsekventa i uppförandet av påverkansprincipen. Ytterligare en anledning till 

att principen inte skiljer sig åt mellan positiva och negativa okontrollerbara 

händelser kan bero på att den anställda inte är lika uppmärksam på dessa 

händelser om de inte påverkar prestationsmätningen. Detta resultat kan även 

grunda sig i agentteorin, om principalen är obenägen att ta risk kan detta leda 

till att påverkansprincipen inte används eftersom att mer risk då bör läggas 
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över på agenten (Demski 1976). Vidare bör då agentens ersättning öka med 

risken (Merchant & Van der Stede 2012) och det kan ses som en anledning till 

att organisationer inte tillämpar principen. En balans kan därför behövas där 

både principalen och agenten är lika riskbenägna för att påverkansprincipen 

ska tillämpas på ett optimalt sätt. Agent- och principal relationen är känd för 

dess intressekonflikt (Eisenhardt 1989) och därmed kan påverkansprincipens 

användande bero på detta.   

Hypotes 2: Påverkansprincipen används oftare vid okontrollerbara händelser som bidrar till 

ett negativt resultat än ett positivt resultat 

Resultatet av hypotes 2 är att den kan förkastas. Det finns inget bevis att 

organisationer använder sig av påverkansprincipen mer eller mindre vid 

positiva eller negativa resultat som beror på okontrollerbara händelser. 

5.3. Hypotes 3. Storlek och bransch 

Användning av påverkansprincipen varierar beroende på organisationens storlek eller 

bransch. 

Att påverkansprincipen används olika mycket i organisationer framkom av 

studien då svaren skiljde sig åt mellan organsationer. Det fanns också ett 

tydligt samband att påverkansprincipen används i en mindre grad än vad som 

räknas som medel. Det totala medelvärdet för påverkansprincipen bland alla 

respondenter är 2,725, vilket kan ses som lågt eftersom att skalan ligger mellan 

1 och 7. Medel på skalan är 4. 

Anledningar till att organisationer valde att gradera användningen under medel 

lämnade vissa organisationer i det öppna svarsalternativet och de flesta 

anledningar grundar i svårigheten att identifiera okontrollerbara händelser 

samt att det är chefens jobb att ta risker i sitt jobb. Av frågan: "Vår 

organisation lägger stor vikt vid att identifiera vilka händelser i en prestation 

som är okontrollerbara" är medelvärdet 3,369. Att identifiera okontrollerbara 

händelser är grundläggande i användning av påverkansprincipen (Drury & El-

Shishini 2005), och denna relativt låga siffra kan vara en anledning till att det 

totala medelvärdet av användning av påverkansprincipen är låg.  

En statistisk jämförelse av total användning av påverkansprincipen mellan 

storlek på organisationer där ena populationen är ≤ 499 anställda och andra 

populationen ≥ 500 ger ett t-värde på 0,146. I t-tabellen visas ett p-värde på 

över 20 % vilket visar den risk som finns att hypotesen ska vara felaktig.  
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Påverkansprincipen används i olika grad beroende på storlek på organisation. 

Hypotesen kan förkastas, det är ingen skillnad i användning av 

påverkansprincipen när det gäller den här storleken på organisationer.  

Ytterligare en jämförelse gjordes mellan två olika branscher. Organisationer 

inom branscherna bygg-, design & inredningsverksamhet samt tillverkning & 

industri jämfördes och gav ett t-värde på 0,740 där p-värdet är över 20 %. 

Påverkansprincipen används i olika grad beroende på vilken av branschenar bygg- design & 

inredningsverksamhet samt tillverkning & industri som organisationen ingår i. 

Hypotesen kan förkastas. Det finns alltså ingen skillnad gällande användning 

av påverkansprincipen mellan bygg och tillverkningsbranschen. 

Byggbranschens medelvärde är 2,759 jämfört med tillverkning som är 2,891. 

Det kan därför slås fast i denna studie att användningen av påverkansprincipen 

inte beror på organisationens egenskaper gällande storlek och bransch. 

Däremot kan det tänkas finnas en variation av användandet av principen sett 

till diagrammen som innehåller spridda svar. Ändå får det inte glömmas att 

majoriteten svarar för en lägre grad av användandet. Detta resultat är liknande 

som framkom i studien av Merchant (1987), där en kvalitativ studie gjordes 

och resultatet blev även där att påverkansprincipen ofta är ignorerad och det är 

vanligt för chefer att ta ansvar för sådant de inte kan påverka. Detta kan bero 

på anledningar som tidigare diskuterats av Demski (1976) där resultatet blev 

att organisationer ofta uppfattade det svårt att identifiera okontrollerbara 

händelser och därför används inte principen.  

Hypotes 3: Användning av påverkansprincipen varierar beroende på organisationens storlek 

och bransch 

Resultatet visar att hypotes 3 kan förkastas. Det finns inte någon skillnad i 

användning av påverkansprincipen beroende på storlek av organisation, och 

inte heller mellan branscher.  
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6. Slutsats 

Syftet med denna studie är att förklara förekomsten av påverkansprincipen 

samt identifiera i vilka situationer den tillämpas och till vilken grad. Resultatet 

visar att påverkansprincipen används i en relativt låg grad, medelvärdet av 

användningen är 2,725 på en skala från 1-7 där 4 är medel vilket innebär att 

påverkansprincipen används till en viss mån men inte alltid. Detta kan ha sin 

förklaring i agentteorin där en mindre utbredd påverkansprincip kan leda till 

att riskfördelning mellan agent och principal blir jämnare (Demski 1976). 

Ytterligare en förklaring kan ligga i uppfattningen att risk är en del av en chefs 

vardag och arbetsuppgift (Giraud et al. 2007). En statistisk jämförelse gjordes 

mellan interna och externa okontrollerbara händelser för att undersöka vid 

vilka situationer påverkansprincipen används mer och det visade tydligt att 

interna okontrollerbara händelser neutraliseras i en högre grad än externa 

okontrollerbara händelser. Detta kan utifrån kommentarer i 

enkätundersökningen ha sin förklaring i att det uppfattas som mer orättvist att 

chefens prestation ska bero på någon eller en händelse inom organisationen. 

Externa okontrollerbara händelser å andra sidan är risker som chefen måste 

kunna parera och försöka kontrollera i den mån det är möjligt. Samma resultat 

hade Merchant (1987) i sin studie men den är grundad i kvalitativa intervjuer 

och har inget statistiskt underlag gällande interna och externa okontrollerbara 

händelser. 

En statistisk jämförelse mellan storlek och bransch på organisation och 

användning av påverkansprincipen visar att det inte finns någon skillnad i 

implementeringen. Egenskaperna storlek eller bransch på organisationen 

påverkar alltså inte huruvida påverkansprincipen implementeras eller inte. Det 

finns heller inget statistiskt stöd till att påverkansprincipen används mer eller 

mindre vid positivt respektive negativt resultat till följd av okontrollerbara 

händelser. Detta kan bero på att organisationerna inte alltid identifierar 

okontrollerbara händelser vilket är grundläggande vid implementering av 

påverkansprincipen enligt Drury & El-Shishiny (2005). Resultatet i denna 

studie stämmer överrens med studien av Merchant (1987), principen är ofta 

ignorerad och cheferna står ansvariga för sådant de inte kan påverka vid 

många tillfällen. 

6.1. Självkritik och förslag till fortsatt forskning 

I den här typen av kvantitativ studie finns det ofta risk för fel. Studien har 

vissa begränsningar och brister då frågorna som utformades i 

enkätundersökningen kan till viss del ha varit svåra att uppfatta och besvara, 
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om inte tid lades till att läsa igenom dem noggrant. Vissa frågor var i slutändan 

orelevanta för denna studie och hade därför kunnat utebli och därmed gjort 

det lättare och gått snabbare för respondenten att besvara hela enkäten. Istället 

för att ha dessa orelevanta frågor hade större fokus kunnat ligga på frågor 

kring de olika situationerna som exemplifierades samt fler kortare frågor 

angående detta. Frågorna som ställdes kan också vara subjektiva, svaren kan 

bero på hur respondenten upplever situationen och inte hur den faktiskt är i 

organisationen.  

Resultatet av denna studie bygger på en enkätundersökning med 67 

respondenter. Det är önskvärt att göra en större och mer omfattande studie 

samt att kombinera kvantitativa och kvalitativa studier där fler djupare 

förklaringar ges för att få en bredare bild av påverkansprincipens användning. 

Denna studie riktar sig endast mot organisationer i några få branscher, därför 

vore det intressant att rikta uppmärksamheten mot fler branscher samt andra 

situationer där påverkansprincipen kan tänkas implementeras för att dra fler 

slutsatser. Det framkommer i studien att det är skillnad vid användning av 

påverkansprincipen vid interna samt externa okontrollerbara händelser som 

påverkar prestationen och för att få en bättre bild av exakt vilka situationer det 

gäller är vidare undersökning relevant. Att påverkansprincipens används på 

rätt sätt i organisationer är viktig för rättvisa och motivation för chefer. 

Okontrollerbara händelser kan leda till stora problem om det är inte är 

behandlade på rätt sätt (Merchant 1998). 

 

6.2. Avslutande reflektioner 

Påverkansprincipen som koncept är tilltalande vid många situationer där 

chefen kan drabbas av händelser som är utanför dennes kontroll. I både 

litteratur och studier är påverkansprincipen förekommande och därför var det 

första intrycket att den är utbredd och används ofta i organisationer. Det 

upplevdes därför överraskande att tillämpningen av principen var på en låg 

grad. Trots den låga graden fanns det situationer där den användes mer, dock 

hade det förväntats högre skillnad av användning av principen beroende på 

organisationernas egenskaper. Vid ett större urval med ytterligare variabler kan 

det tänkas att skillnaden blir större.  

Påverkansprincipen är ett spännande fenomen och det finns utrymme för 

vidare diskussioner då den kan uppfattas som svår att konkretisera i dess 

tillämpning. 
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