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ABSTRAKT 

 

Titel: Prestationsmätningar med individperspektiv – En fallstudie 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  

 

Författare: Lisa Edman och Anna Edström 

 

Handledare: Tomas Källquist och Stig Sörling 

 

Datum: 2014-05 

 

Syfte: Syftet är att belysa och skapa förståelse för hur verksamhetsledningar kan använda 

sig av prestationsmätningar med individperspektiv och vilket värde de kan tillföra 

verksamheter. 

 

Metod: Studien har tillämpat en kvalitativ forskningsansats i form av en fallstudie. 

Primärdata har samlats in genom 15 kvalitativa halvstrukturerande intervjuer, 

respondenterna bestod av verksamhetens samtliga chefer på olika nivåer. Sekundärdata 

har främst samlats in utifrån vetenskapliga artiklar. Primärdata har sedan kopplats ihop 

med den teoretiska referensramen för att analyseras. Genom analysen har resultatet 

framkommit. 

 

Resultat & slutsats: Hur verksamhetsledningar hanterar prestationsmätningar som mäts 

på individnivå är en balansgång. Balansgången sker mellan att kontinuerligt föra 

uppföljningar för att motivera anställda till att utveckla sin prestation och att styra 

anställda på ett sådant sätt att prestationsmätningarna riskerar att leda till att individerna i 

verksamheten känner sig övervakade och därigenom bidra till omotiverade anställda.   

 

Förslag till fortsatt forskning: I studien har samtliga respondenter besuttit en 

chefsposition. I vår mening vore det intressant att studera uppfattningen om 

prestationsmätningar ur ett individperspektiv hos anställda utan en chefsposition. 

 

Uppsatsens bidrag: Det finns både för-och nackdelar med att använda sig av 

prestationsmätningar för varje individ. Resultatet av användandet beror på hur 

verksamhetsledningen förmedlar prestationsmätningarnas utfall till de anställda 

individerna. 

 

Nyckelord: Prestationsmätningar, Individperspektiv, Motivation, Detaljstyrning, Team 
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Aim: The aim of this study is to illustrate and create a greater understanding for how 

management in organizations can use performance measurements with an individual 

perspective and what value it brings to the organization.  

 

Method: This Study applied a qualitative research method in the form of a case study. 

Primary data has been collected through 15 qualitative half structured interviews, the 

respondents comprised of all the managers in the organization. Secondary data has been 

collected mainly from scientific journals. The primary data has been subsequently linked 

with the theoretical framework for the discussion and analysis. Through the analysis the 

results of the study has emerged.  

 

Result & Conclusions: How management operates with performance measurements at 

an individual level is a balancing act. The balancing act consists of continuously follow-

ups with the ambition to motivate employees to develop their performance and to control 

employees with the performance measurements which could lead to the experience for 

the individuals to feel monitored in a way that could lead to employees feeling a lack of 

motivation. 

 

Suggestions for future research: In this study all the respondents possessed a manager 

position. I our point of view it would be interesting to further study the conception about 

performance measurements through an individual perspective by the employees in on 

organization without a manager position.  

 

Contribution of the thesis: There are both advantages and disadvantages to the use of 

performance measurements for each individual. The success of the use depends on how 

management communicates the outcomes of the performance measurements to each 

individual. 

 

Key words: Performance measurements, Individual perspective, Motivation, 

Micromanagement, Team 
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1. INLEDNING 

 

I detta kapitel ger vi en kort första inblick i vårt valda ämnesområde. Vår bakgrund utgår 

från den historiska synen på prestationsmätningar och vad som ansetts vara av vikt när 

prestationsmätningarna genomförts. I problematiseringen redogörs för komplexiteten i 

implementeringen, tillvaratagandet och uppföljningen av prestationsmätningar. Vidare 

argumenterar vi för varför individanpassade prestationsmätningar är av intresse att 

undersöka. Kapitlet avslutas med att belysa syftet samt studiens avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Enligt Otley (2012) har den historiska utvecklingen av verksamhetsstyrning en tydlig 

distinktion.  Ur ett historiskt perspektiv har ett stort fokus legat på budgetstyrning, vilket har 

vidareutvecklats till en styrning som tillgodoser även de icke-finansiella aspekterna. 

Ghalayini och Noble (1996) beskriver att prestationsmätningar har haft två huvudfaser. Den 

första fasen inleddes i slutet av 1880-talet med en tonvikt på finansiella åtgärder, såsom vinst, 

avkastning och produktivitet. Den andra fasen inleddes i slutet av 1980-talet till följd av 

förändringar på världsmarknaden. Företagen började förlora marknadsandelar till utländska 

konkurrenter som kunde erbjuda högre kvalitet med lägre kostnader och mer variation. För att 

återfå konkurrensfördelar var företagen tvungna att tänka om och inse att traditionella 

prestationsmått har många begränsningar. Detta resulterade i att företagen implementerade 

nya prestationsmätningssystem som tillgodotog även de icke-finansiella aspekterna. Enligt 

Otley (2012) påbörjades det använda metoder från socialpsykologin under 1970-talet. Han 

avser påvisa hur beslutsfattare, genom att använda olika styrningssystem, påverkas av hur 

deras underordnade svarade på styrningen. Genom detta angreppssätt alstrades en mängd 

dysfunktionella beteenden som följd av ett alltför stelbent perspektiv på att möta de 

finansiella målen.  
 

Ur denna paradox uppstod ett behov av verksamhetsstyrning mot mer icke-finansiella 

styrmedel. Otley (ibid) menar att styrmedel utvecklades inom verksamhetsstyrning, i vilket 

målsättningen var att tillhandahålla ett kategorisystem som ser till de icke-finansiella såväl 

som de finansiella aspekterna inom verksamhetsstyrning. Särskilt på lägre hierarkiska nivåer, 

inom verksamheter används icke-finansiella nyckeltal. Otley (ibid) menar att syftet med 

utveklingen av styrmedel inom verksamhetsstyrning är att skapa jämnvikt mellan de icke-

finansiella måtten och de finansiella måtten. Hoverstadt, Kendrick och Morlidge (2007) anser 

att trots att icke-finansiella åtgärder tillgodoses och betraktas vara en betydande del av mixen, 

särskilt inom tjänstesektorn och den offentliga sektorn, förblir det grundläggande paradigm 

emellertid den samma. De påpekar att även om verksamhetsstyrningen har utvecklats följer 

oftast styrningen en process i linje med den organisatoriska hierarkin. 
 

I en global och rörlig marknad krävs strategier för att uppnå mål och effektivitet i 

organisationer. Cocca och Alberti (2009) menar att för att organisationer ska överleva i en 

sådan dynamisk miljö krävs att de tillfredsställer alla sina intressenter samt gör uppföljningar 

på detta genom distinkta prestationsmätningar. Enligt Sharma och Bhagwat (2006) utgår 

prestationsmätningar från att fastställa och uppnå mål. De menar att prestationsmätningar har 

för avsikt att övervaka, styra och förbättra organisationer som helhet. Neely, Gregory och 
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Platts (1995) anser att prestationsmätningar är den process som kvantifierar de handlingar 

som leder till en viss prestation. Det kan liknas vid en process som mäter effektiviteten och 

ändamålsenligheten av en viss handling. Cocca och Alberti (2009) menar att en nödvändighet 

för att uppnå hög prestation är att effektivt kunna mäta och följa upp företagets utveckling. De 

menar att det är allmänt erkänt, både bland akademiker och bland praktiker, att det som mäts 

är det som uppmärksammas. 

 

Vid en prestationsinriktad verksamhetsstyrning används både kvantitativa och kvalitativa 

metoder genom att hänsyn tas till det mänskliga beteendet som verkar inom verksamheten 

(Halachmi, 2005). För att säkerställa att användandet av verksamhetens resurser resulterar i 

att uppnå önskade målsättningar krävs att någon form av handling utförs. Otley (1999) menar 

att det har varit ett centralt intresse för verksamhetschefer att använda prestationsmätningar 

som en funktion för företagets prestationer. Wouters och Sportel (2005) anser att ledare ofta 

använder sig av prestationsmått, utan att dessa är integrerade i ett prestationsmätningssystem. 

Den stora utmaningen är att kartlägga befintliga rapporter och pågående initiativ inom 

prestationsmätning. De hävdar att prestationsmätningar möjliggör lösningar för praktiska och 

konceptuella utmaningar. Enligt Bruijn (2002) formuleras den primära idéen bakom 

prestationsmätningar i enkelhet som ett sätt att förutse planerade resultat och visar hur detta 

resultat kan mätas genom att definiera resultatindikatorer. Halachmi (2005) menar att en 

prestationsinriktad verksamhetsstyrning kräver mer än bara prestationsmätningar för att vara 

effektiv. Prestationsmätningssystem är, enligt Radnor och Barnes (2007), historiskt byggda på 

ett sådant vis som främjar feedback. Dock existerar det ett behov av att föra 

prestationsmätningssystem till en styrning som främjar feed-foward. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 

Otley (2012) menar att ett dilemma för verksamheter är att upprätthålla en balans mellan att 

leverera resultat på kort sikt och på lång sikt, det vill säga välgrundat ändamål för framtida 

långsiktiga resultat. Brister i att redovisa tillfredställande resultat på kort sikt äventyrar 

framtida överlevnad, samtidigt som underlåtenhet att planera för framtida avkastning minskar 

den långsiktiga lönsamheten i verksamheten. Hung, Huang och Gosling (2011) menar att 

bestämda mål är illustrerade utifrån önskvärda strategier skapade inom verksamheten. 

Ledningens beslutsvägar är därmed en ständigt pågående process som kontinuerligt kräver 

handlingskraft och förmågan att göra val. Vidare menar Hung et al. (ibid) att den enda 

konstanta variabeln, i den ombytliga värld organisationer befinner sig i, är just förändringen i 

sig. De menar att detta är oberoende på om förändringen kommer inifrån organisationen eller 

från externa faktorer. Gömda faktorer existerar alltid vid implementering för beslutsfattare 

som stadgar beslut om vilka vägar en verksamhet skall ta. Förr eller senare kommer även 

avvikelser uppstå från de vägar en beslutsfattare har valt. Otley (2012) hävdar att 

verksamheter måste ha förmågan att förutse troliga resultat. Förmågan med att förutse sker 

dock alltid med en viss grad av osäkerhet. Det existerar en stor ansträngning och svårighet 

med att upprätthålla förutseendet av troliga resultat, då verksamheter befinner sig i en 

föränderlig värld med anställda som alla är individer och reagerar samt handlar på olika sätt 

utifrån olika styrningsansatser.  

 

Hung et al. (2011) menar att då avvikelser sker från den strategiska väg en verksamhet valt att 

ta, krävs medvetenhet om verksamhetens förutsättningar för att möjliggöra en återhämtning 

samt återfå konkurrensfördelar. För att kunna vidta effektiva åtgärder vid ett sådant 

handlingsförlopp påpekar Otley (2012) vikten av att verksamheten från början har förutsett en 
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utgångspunkt att förhålla sig till. Utgångspunktens ambition bör härstamma från att vilja från 

en punkt till en annan eller att hålla kvar vid en viss punkt. Detta kräver kontrollinsatser för 

att möjliggöra åtgärder vilket bibehåller ambitionen. Kontrollinsatserna innebär att 

verksamheten kan utföra jämföranden mellan det som förutsetts och vad som är. Cocca och 

Alberti (2009) menar att prestationsmätningar fungerar som kontrollinsatser och är en 

uppsättning mått som används för att kvantifiera effektiviteten av tidigare handlingar samt 

möjliggör välgrundade beslut. De menar även att prestationsmätningarna ska användas som 

underlag för åtgärder till vidare utveckling och förbättring. Neely (1999) hävdar att det inte 

finns några egentliga bevis för att vissa prestationsmätningar skulle leda till en högre 

framgång för företagets prestation. Prestationsmätning är ett multifaciliterat koncept. Vilket 

sätt det mäts på är beroende av vilken disciplin som vidtas. Företag måste ändra deras sätt att 

mäta prestationer allt som tiden går och omgivningen ändras. Vidare menar Neely (ibid) att 

människor har en tendens att lätt ta till sig nya sätt att mäta prestationer men behåller 

samtidigt kvar gamla föråldrade sätt att mäta vilket kan leda till ineffektivitet. 

 

Thorpe och Beasley (2004) argumenterar för att forskare i studiet av prestationsstyrning 

engagerar sig i ett allt för brett spektrum av discipliner. De anser att forskare behöver, för att 

uppnå akademisk trovärdighet, söka och finna kunskapen inom ramen för sina egna 

discipliner och ämnesområde. Bourne, Mills, Wilcox, Neely och Platts (2000) menar att 

utformningen av ett prestationsmätningssystem är av en kognitiv art som kräver tolkning och 

översättning från kunder och andra intressenters behov till affärsmässiga mål och passande 

resultatmått. Det krävs en process att föra prestationsmätningar i form av styrningssystem 

med den strategi som verksamheten anammat.  

 

Enligt Neely et al. (1995) är prestationsmätningar den process som kvantifierar de handlingar 

som leder till en viss prestation. Det kan liknas vid en process som mäter effektiviteten och 

ändamålsenligheten av en viss handling. Prestationsmätningar behöver vara positionerade i en 

strategisk kontext då prestationsmätningssystem kommer influera och påverka det mänskliga 

agerandet i verksamheten. För att förverkliga och uppnå utsatta strategier krävs mänskligt 

agerande. Brumback (2003) hävdar att alla organisationer bör sträva efter idealet av hög 

prestation vilket han definierar genom fortlöpande kompetens, etiska handlingar och energiskt 

beteende. För detta krävs att människor hålls ansvariga för sina prestationer. Detta måste ske 

med ansvarsfullhet, vilken kan genomföras i verksamheter genom att tydligt måla ut syftet 

och visionen för verksamheter men även genom bevakad tillit samt en önskad 

organisationskultur.  

 

Bourne et al. (2000) menar att implementering av prestationsmätningssystem sällan är ett 

problem då det ofta sker genom traditionella styrningsverktyg. Utvecklingen för 

användningen av prestationsmätningar är mer problematiserat. Neely och Bourne (2000) 

anser att historiskt har prestationsmätningarna gått från att mäta fel sakfrågor till att nu 

innefatta för mycket mätningar. Företagen bör sluta kvantifiera allt som går och istället 

fokusera på att extrahera värde från den data som de har tillgång till. Vidare anser Neely och 

Bourne (ibid) att den stora frågan är hur företag maximerar värdet från de 

prestationsmätningar som görs. Cocca och Alberti (2009) hävdar att den stora utmaningen 

ligger i att kontinuerligt uppdatera sitt prestationsmätningssystem, för att det ska vara flexibelt 

och reaktiv till förändringar på marknaden. 

 

Enligt Hoverstadt et al. (2007) har det under det senaste decenniet funnits en konsensus om att 

finansiella åtgärder inte till fullo kan hantera komplexiteten i ledningsprocessen. Neely och 

Powell (2004) menar att ledningen ofta använder otillfredsställande prestationsmätningar ur 
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en dömande synvinkel vilket uppmuntrar defensivt beteende, istället för att använda 

prestationsmätningar som ett diskussionsunderlag. Vidare anser de att ledningen ska se 

mätningarna som ett verktyg att skapa förståelse i vad som händer inom en organisation. 

Radnor och Barnes (2007) påpekar att ökad global konkurrens från de lågavlönade 

ekonomierna i utvecklingsländer samt behovet av transparens och ansvarstagande för 

verksamheter, utgör en utmaning för chefer inom både tillverkning, service och offentlig 

sektor. Mer och mer av prestationsmätningar och rapportering utan en bredare tolkning av 

prestationsinriktad ledning kan bli kontraproduktivt.  

 

Enligt Cocca och Alberti (2009) kan prestationsmätningar belysas på tre olika nivåer: 

individuella prestationsmått, prestationsmätningssystemet som helhet och förhållandet mellan 

prestationsmätningar och miljön inom vilket organisationen är verksam. Brumback (2003) 

menar att för att uppnå resultat i en verksamhet krävs det att prestationer hanteras och leds på 

individ- och gruppnivå. Han åberopar på att det är individer som utgör grupper, därigenom 

ges incitament att gå ner på såväl individnivå som gruppnivå vid hanteringen av prestationer. 

Radnor och Barnes (2007) påpekar på en utmaning att utveckla och hantera en uppsättning 

sammanhängande prestationsmätningar för affärspresterande snarare än en ökning av 

prestationsmätningar för individuella operativa uppgifter och aktiviteter.  

 

Med ett individperspektiv på organisationen ses organisationen som en population av 

individer (Nembhard & Uzumeri, 2000). Synsättet att se till varje individ bidrar till en 

problematik att välja ut det bästa sättet för att utvärdera prestationsmätningar då varje individ 

skiljer sig åt. O’Conner (2005) hävdar att nutida organisationer alltmer använder sig av team 

med ambitionen att öka produktivitet, kreativitet och effektivitet. Marchand och Raymond 

(2008) menar att prestationsmätningssystem kan bli mer värdefullt och användbart genom att 

ta till sig nya funktioner som innebär mer än bara mätning. Detta skulle kunna tillhandahålla 

mer omfattande och anpassat stöd för beslutsfattandet i verksamheten.  

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion är det tydligt att verksamheter använder sig av 

prestationsmätningar för att uppnå effektivitet samt förbättringar inom verksamheten. För att 

uppnå en hög prestation behöver individer i verksamheter ställas till ansvar för sina 

handlingar. Det har även genom problemdiskussionen visats att hanterandet av 

prestationsmätningar innehåller en påtaglig risk att det uppfattas som ett dömande inslag som 

leder till defensiva reaktioner från de anställda. Vi anser utifrån problemdiskussionen att det 

finns ett intresse att studera verksamheter som använder sig av prestationsmätningar på 

individnivå och hur verksamhetsledningar hanterar detta.     

 

1.3 Syfte 
 

Syftet är att belysa och skapa förståelse för hur verksamhetsledningar kan använda sig av 

prestationsmätningar med individperspektiv och vilket värde de kan tillföra verksamheter. 

 

1.4  Avgränsning 
 

Inom ämnesområdet för prestationsmätningar finns ett stort spektrum för val av ansats. Vi har 

valt att avgränsa vår studie till att se på prestationsmätningar från ett individuellt perspektiv. 

Prestationsmätningar har existerat inom verksamhetsstyrning under en lång period och är 
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inom många delar väl forskat kring och studerat. Vi har därför valt för vår studie att samla in 

empiri från en bransch som historiskt sett är relativt ny. Den bransch vi valt att samla vår 

empiri från är ett callcenterföretag.  
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2. METOD 
 

I följande kapitel beskrivs vårt metodologiska förhållningssätt. Vi presenterar övergripande 

metodval samt det tillvägagångssätt vilket studien grundas på.  

 

2.1 Vetenskapsteoretiska synsätt 
 

Enligt Lindberg, von Post och Eriksson (2013) grundar sig ontologiska frågor från 

epistemologiska problem. De menar att varje människa har unika och individuella 

uppfattningar av verkligheten, vilket utgör grunden för forskningens metod. 

Vetenskapsteoretiska synsätt skapar förståelse för hur forskare ser på sanning, kunskap och 

världen i stort. Thurén (2007, ss. 7-9) beskriver att generellt genomsyrar vetenskapsteori alla 

yrken och alla människor. Utgångspunkten för vilket vetenskapsteoretiskt synsätt som 

används i forskning speglas av forskarens personliga åsikter eller känslor. Bryman och Bell 

(2013, s. 52) diskuterar att forskning som styrs av subjektiva faktorer borde anses ogiltig. 

Dock anser de att denna föråldrade syn på värderingar inte skapar speciellt mycket 

trovärdighet. De menar att det är paradoxalt att en forskare ska undertrycka alla sina 

värderingar för att uppnå trovärdighet. I vår studie har vi haft en objektiv ståndpunkt, vårt 

incitament har varit att lyssna till våra respondenter och utifrån dem återspegla vårt empiriska 

underlag. Vi är ändock medvetena om att det är vi som författare som i slutändan tolkar det 

som framkom i det empiriska underlaget vilket fodrar en viss grad av subjektivitet.  

 

Hultén, Hultman och Eriksson (2007, s. 130) framhäver svårigheterna med att avgränsa 

människors beteenden och samhällsförhållanden. De menar att det positivistiska synsättet där 

kvantitativa forskningsansatser utgör grundtanken, får stå åt sidan för en mer human tolkning 

av ontologiska frågeställningar. Då dagens samhälle är i ständig utveckling rörs frågan om 

huruvida sociala entiteter kan eller ska uppfattas (Bryman & Bell, 2013, ss. 41-42). Det 

objektivistiska synsättet där sociala förteelser inte konstrueras från sociala aktörer ger en 

antikvierad ståndpunkt och har en klassisk anspegling på organisationer och kulturer. 

Stenumgaard (2011, ss. 13-14) belyser de objektivistiska synsättet som entydligt och rigoröst. 

Han menar att objektivistisk forskning anses vara reproducerbar, där fakta samlas in via säkra 

observationer, expriment och undersökningar. Vidare anser Stenumgaard (ibid) att 

avsaknaden av tillförlitlighet skapas utifrån detta synsätt, då forskare förbiser den mänskliga 

faktorns anspegling på forskningen. Revideringen av dagens samhälle belyser ett 

konstruktivistiskt synsätt, vilket anses vara mer trovärdigt då de bygger på det sociala 

samspelet (Bryman & Bell, 2013, ss. 42-43). I vår studie är vi inte intresserad av att uppnå 

någon absolut sanning. Vår avsikt är att belysa och skapa förståelse, detta ämnar vi uppnå 

genom att med hjälp av kvalitativa intervjuerna anamma ett konstruktivistiskt synsätt. 

 

Enligt Thurén (2007, ss. 16-17) brukar vetenskapsteori beskrivas utifrån två huvudrikningar, 

positivism och hermeneutik. Positivismen härstammar från naturvetenskapen och har sin  

utgångspunkt i absolut kunskap. Hultén et al. (2007, s. 126-127) beskriver problemet med 

positivismens begränsningar. De menar att forskarna idag gärna vill reflektera de 

kontroversiella områderna med syfte att återspegla samhällsförändringar. Då positivism utgår 

från ett åskådarperspektiv där begränsningen framställs från ett beskrivande och förklarande 

perspektiv, kan en hermeneutisk metod skildra en helhetsförståelse (ibid). För denna studie 

innebär detta att aspekten utifrån vår tolkning inte är den absoluta sanningen utan en skildring 

av hur vi uppfattar helheten utifrån det insamlade materialet. Vi avser att genom ett 
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hermeneutiskt synsätt redogöra för prestationsmätningar ur ett individperspektiv. Detta genom 

att belysa verksamhetsledningens kunskap och engagemang rörande hur prestationsmätningar 

används och kan användas inom verksamheten. 

 

2.1.1  Social konstruktivism 
 

Det social konstruktivistiska synsättet reflekterar de sociala aktörernas kontinueliga påverkan 

på sociala förteelser (Bryman & Bell, 2013, s. 43). Detta innebär, utifrån ett 

forskningsperspektiv, att den kunskap och sanning som forskaren återskapar reflekteras i 

forskarens personliga åsikter. Varje forskare presenterar en unik inblick i dennes uppfattning 

av den sociala verkligheten. Dock upfattas inte detta som något slutgiltigt utan är föränderligt 

för varje individ (ibid). Vår uppfattning är att prestationsmätningar ofta förknippas med 

nominala mätetal, vilket skulle kunna studeras genom ett exempelvis positivistiskt perspektiv. 

Vår ambition är dock att se på prestationsmätningar från ett individperspektiv och vilket värde 

det tillför. Eftersom denna studie är grundad utifrån företagsekonomi anser vi att det är av stor 

vikt att den sociala verkligheten studeras. Okasha (2002, ss. 49-51) menar att ett 

konstruktivistiskt angreppsätt belyser den icke-observerbara delen av världen, där människans 

kunskap inte bör begränsas av dess observationsförmåga. Vår avsikt är att studera 

prestationsmätningarnas påverkan på de individer som berörs av dem. Mätningarna i sig har 

vi inte valt att analysera, då de är utformade efter komplexiteten som branschen i sig 

efterfrågar. Ambitionen är på så sätt att förstå hur användandet av mätningarna påverkar 

individen i organisationen. Okasha (ibid) belyser det faktum att teorier som utgår från att det 

finns icke-observerbara objekt är empiriskt framgångsrika. Detta grundar sig i att forskaren 

kan ge en approximativ sanning snarare än en slutgiltig sanning.  

 

2.1.2 Hermeneutisk forskningsmetod 

 

Ordet hermeneutik härstammar från de två grekiska orden hermeneia och hermeneuin som 

betyder tolkning samt tolka (Lindholm, 2007, s. 69). Ett sätt att definiera hermeneutik utifrån 

ordets betydelse är därmed tolkningslära. Hermeneutik har som anspråk att ge tolkning och 

förståelse inom vetenskapen. Lindholm (2007, s. 73) skriver vidare utifrån ett 

hermeneutistiskt synsätt att; ”Det sker ingen utveckling av kunskap utan förståelse”. Enligt 

Thurén (2007, ss. 16-17) är hermeneutiken präglad av en humanistiskt inrikting. Där 

sanningen ses som obestämd och föränderlig i och med nya kunskaper. Ett hermeneutiskt 

förhållningssätt ger forskaren förståelse om ämnet i relation till tidigare föreställningar och 

nya erfarenheter. Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 38-40) handlar hermeneutiken mer om att 

skapa djup än bredd vilket gör att perspektivet är väl lämpat för kvalitativa undersökningar. 

Vidare anser de att ett hermeneutistiskt synsätt reflekterar en förklaring eller förståelse för det 

mänskliga beteendet. Utifrån en empirisk undersökning bidrar detta till en förståelse för 

respondenternas upplevelser.  

 
”Tolkningsperspektivet anses innebära ett alternativ till den positivistiska ortodoxi som 

under många decennier varit den förhärskade. Den grundar sig på uppfattningen att det 

behövs en strategi som tar hänsyn till skillnaderna mellan människor och naturvetenskapens 

studieobjekt och som därför kräver att samhällsforskaren ska lyckas fånga den subjektiva 

innebörden av social handling.” (Bryman & Bell, 2013, s. 38)   
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Thurén (2007, ss. 60-61) beskriver det hermeneutiska perspektivet om att tolka delarna för att 

förstå helheten. Lindholm (2007, s. 77) menar att en av de tyngsta punkterna i hermeneutik är 

kryssandet mellan förståelse av helheten och av dess delar. För forskaren innebär detta att 

söka efter tolkning som är maximalt ”god”. Forskaren bör känna att denne har skapat en 

förståelse och att forskaren har tolkat rätt. Dock är hermeneutiken enligt Thurén (2007, s. 

103) inte helt oproblematisk då de tolkningar vi gör påverkas av människors värderingar och 

förståelser. Då vi utifrån vårt syfte valt att utföra en kvalitativ fallstudie anser vi att ett 

hermeneutikens perspektiv som skapar mer djup än bredd är att föredra framför 

naturvetenskapliga inriktade perspektiv. Vår studies syfte är att skapa förståelse genom att 

tolka respondenternas svar i intervjuerna. 

 

2.1.3 Kvalitativ metod 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 390-391). Har en kvalitativ forskningsansats en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som är tolkningsinriktad. Genom detta angreppssätt läggs 

tyngden på förståelse av den sociala verkligheten av hur deltagare i en viss miljö tolkar den 

verklighet de befinner sig i. Dess ontologiska ståndpunkt är konstruktionistisk, vilket innebär 

att sociala egenskaper är ett resultat av samspelet mellan individer.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 391) skriver att Gubrium och Holstein (1997) menar att det 

existerar fyra olika traditioner inom kvalitativ forskning.  

 

 Naturalism – Människor och deras samspel i naturliga situationer. 

 Etnometodologi – Hur den sociala ordningen skapas 

 Emotionalism – subjektivitet, ”insidan” av upplevelser 

 Postmodernism – Öppen för olika sätt varpå social verklighet konstrueras 
 

Enligt detta synsätt influeras vår studie av ett emotionalistiskt synsätt. Som tidigare nämnts 

har prestationsmätningar länge använts i verksamheter, vårt syfte är att fånga upp insidan och 

därigenom undersöka för människors upplevelser av hur prestationsmätningarna påverkar 

dem i deras arbete. Genom att anamma en kvalitativ metod har vi valt att söka förståelse för 

vad det tillför för individen i en organisation att beröras av prestationsmätningar. Genom att 

kontinuerligt ställa frågor som varför och hur under intervjuerna har vi sökt efter insidan av 

respondenternas upplevelse.    

 

Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att kvalitativ forskning för en 

datainsamling av ord istället för siffror (Bryman & Bell, 2013, ss. 419-421). Inom kvalitativ 

forskning prioriteras närhet till motsats av kvantitativ forskning som innehåller distans mellan 

forskare och deltagare, exempelvis vid enkätundersökningar. Kvalitativ forskning är ofta 

ostrukturerad jämfört med en kvantitativ forskning, den kvalitativa forskningen är även 

processinriktad. Den kvalitativa forskningen söker kontextuell förståelse till skillnad från 

kvantitativ forskning som har generaliserbarhet som ett av de främsta målen. För kvalitativ 

forskning är ett av de främsta målen att få förståelse av beteenden, värderingar och åsikter 

beroende av den kontext individerna existerar i.  

 

2.1.4 Abduktion 
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Vår studie bygger på en kvalitativ forskning, varvid en induktiv strategi vore lämplig att utgå 

från (Bryman & Bell, 2013, s. 34). Dock anser vi att den induktiva strategin inte till fullo 

speglar syftet med vår studie. Bryman och Bell (ibid) menar att med det induktiva 

angreppsättet anses teorin vara resultatet av forskningsansatsen. Utifrån vår kunskapssyn 

krävs att alla delar av forskningen ställs mot varandra för att visa på ett rättvist och trovärdigt 

resultat. Hultén et al. (2007, ss. 64, 124) menar att beroende på forskarens kunskapssyn kan 

en hypotes verifieras som sann eller kan hypotesen förkastas kontra inte förkastas. De menar 

att istället för att verifiera tidigare forskningsresultat kan forskaren genom abduktion röra sig 

mellan teori och empiri varvid förståelsen successivt växer fram. Vi har i avsikt med vår 

studie att skapa en pendlig mellan data och teori. För studien innebär detta att vi kommer att 

utgå från abduktion, då vi inte finner de traditionella modellerna för resonemang och 

slutledning som heltäckande för vår forskningsmetod. Gold, Walton, Cureton och Anderson 

(2011) menar att induktion och deduktion ibland inte är tillräckliga för att förklara och skapa 

förståelse för teorin gentemot praktiken, varvid abduktion är ett lämpligare angreppssätt.             

 

Enligt Dew (2007) innefattar abduktion den bästa möjliga förklaringen utifrån en limiterad 

kvantitet av insamlad data. Han anser att det är grundläggande att utforma en bra uppsättning 

av alternativ att välja mellan samt att kunna urskilja nya möjligheter. Abduktion innebär 

också att dra slutsatser från avvikande uppgifter, vilket är mycket karakteristiskt i strategiska 

slutsatser. Dew (ibid) menar dock att kvaliteten av slutsatsen endast är så bra, som den 

uppsättning av alternativ vilket beslutsfattaren väljer bland. Genom abduktion kan 

beslutsfattaren hitta nya sätt att se på problemen. Om den insamlade informationen inte är 

kompatibel med de befintliga teorierna uppstår behovet att utveckla dessa teorier, alternativt 

skapa nya. Gold et al. (2007) refererar till Peirce (1903) som beskriver abduktion som 

förberedande, det vill säga det första steget i vetenskapliga resonemang. Abduktion ses som 

det första steget på observerande fakta vilken kräver förklaringar. De menar att om en teori är 

verifierad kan den inte ta hänsyn till om avvikande data uppstår, det vill säga om en hypotes 

utgår från att vara sant borde det inte uppstå några avvikelser. Bryman och Bell (2013, s. 397) 

menar att ett abduktions perspektiv utgör grunden för olika möjligheter varvid genren av den 

symboliska verkligheten kan kopplas samman med eventuella förändringar vilket utgör 

grunden för resultatet.  

 

Hanuliak och Hanuliak (2010) studie visar att trots ett tillvägagångsätt med exakta metoder 

kunde de i många fall inte finna den exakta lösningen, på grund av tolkningsfel. Vidare 

belyser de att många gånger blir resultatet mer gediget om forskaren får tillgång till all data 

och har möjlighet att se på det med olika ögon. Där den insamlade data skapar en grund för 

olika möjligheter. I denna studie är föresatsen att skapa förståelse i hur prestationsmätningar 

kan användas ur ett individperspektiv. Detta innebär att studien utgår från 

verksamhetsstyrningens användande av prestationsmätningar. Vi anser att abduktion 

understödjer förståelsen för hur prestationsmätningar påverkas på individnivå samt hur 

verksamhetsledningen genom styrning påverkar olika prestationsmätningar. Utefter detta kan 

teorier och empiri samspela för att uppvisa ett möjligt resultat, det vill säga användas  iterativt 

för att skapa en ökad förståelse och en god grund. Abduktion används i studien i syfte att 

belysa en process för att vidare utveckla eller skapa möjliga teorier (Bryman & Bell, 2013, s. 

34). Patokorpi och Ahvenainen (2009) menar att abduktion kan ses som en medelväg mellan 

induktion och deduktion. De beskriver abduktion som ett verktyg för att beskriva och förklara 

vetenskapliga innovationer och kreativitet. En abduktiv metod binder samman de teoretiska 

och praktiska aspekterna i forskningen, de menar att ramen för abduktion baseras på ett 

proaktivt verktyg vilket innebär att grundforskningen blandas med tillämpad forskning vilket i 

sin tur skapar nya möjligheter och innovativa sätt.  
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Kumulativ utgångspunkt 

Prestationsmätningar Individbaserat synsätt 

Metodapparat 

Teoretisk referensram 

Utformning av intervjufrågor 

Insamling av empiri 

Empirisk 
sammanställning 

Reflektion av teori 
och empiri 

Sammankoppling 
med syfte 

Bidrag  

Skapa förståelse och belysa 
prestationsmätningar ur ett 

individbaserat synsätt 

 

2.2 Tillvägagångssätt  
 

Under detta stycke redogörs för de metoder som används i denna studie, gällande behandling 

av teori och empiri. Metoderna är utformade för att nå studiens syfte och skapa en 

korrelation sinsemellan. Valet av de olika tillvägagångsätten görs efter ett hermeneutiskt 

perspektiv för att skapa ett djup i studien. 

 

2.2.1 Helhet  
 

För att visa relationen mellan problem, metod, teori och empiri samt hur dessa samspelar för 

att uppnå studiens syfte presenteras nedan vår forskningsmodell. 

   

 

Figur 1: Vår studiemodell 
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Forskningsmodellen utgår från ett kumulativt upplägg vilket speglas genom hela studien. 

Litteraturinsamlingen uppfyller den grundläggande kunskaper för att klargöra de praktiska 

utgångspunkterna gällande den empiriska undersökningen. Vidare återkopplas, via ett 

abduktivt angreppsätt, det empiriska materialet till teorin och en balans skapas sinsemellan. 

Gold et al. (2011) menar att genom abduktion ges forskaren möjligheter att ställa det 

empiriska materialet mot det teoretiska för att i ett senare skede bolla tillbaka från teori till 

empiri. Studien avser att, genom en balans mellan empiri och teori, skapa en förståelse för det 

värde som prestationsmätningars ur ett individperspektiv medför. Då prestationsmätningar är 

ett omfattande begrepp krävs en återkommande förhållning till teorin i samspel med empirin. 

 

2.2.2 Metodologisk utgångspunkt 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, s.84) har en fallstudie som syfte att belysa den komplexitet 

som ett specifikt fall berör. En fallstudiedesign utgör ett detaljerat och ingående stadium av 

fallet i fråga. Enligt Yin (2006, s.18) genomförs fallstudier med målsättningen att komma åt 

och förstå komplicerade sociala företeelser. Vidare påpekar Yin (2006, s. 31) att fallstudier 

lämpar sig där den specifika situationen (fallet) innehåller många fler intressanta variabler än 

datapunkter. Flyvbjerg (2006) menar att den riklighet av detaljer en fallstudie kan genera är 

viktiga i framförallt två avseenden. För det första är det viktigt för utveckling att få en 

nyanserad bild av verkligheten, bland annat uppfattningen om mänskligt beteende som inte 

fullt ut kan förstås genom att endast se till det mänskliga handlandet i sig. I det andra 

avseendet kan fallstudier vara en viktig process i forskarens egen lärprocess i att utveckla 

färdigheter som behövs för att göra bra forskning. För vårt syfte lämpar sig en fallstudie 

genom att vi med begränsad tid för studien och viljan att skapa förståelse kan lägga vårt fokus 

på ett ”fall”. Vi ser även en fördel med att vi har valt att utföra intervjuerna i en och samma 

verksamhet. Respondenter verkar alla inom samma prestationsmätningssystem vilket gör det 

intressant att se om deras upplevelser av mätningarna är densamma eller om variationer finns.  

 

Flyvbjerg (2006) hävdar att det förmodligen inte kan existera prediktiv teori inom 

samhällsvetenskapen. Samhällsvetenskapen har inte genererat allmän kontextoberoende teori 

och bör därmed utgå från konkret kontextberoende kunskap. För att producera denna form av 

kunskap är fallstudien väl lämpad. Yin (2006, s.27) menar att en viss kritik som är riktad mot 

fallstudier är att fallstudien innehar en brist på stringens och att den inte genererar någon 

statistisk generalisering. Flyvberg (2006) hävdar dock att formella generaliseringar är 

avsevärt överskattat som den viktigaste källan till vetenskapliga framsteg. En förutsättning för 

att genomföra ett vetenskapligt arbete är att forskaren har ett brett sortiment av praktiska 

färdigheter, generalisering är enbart en av dessa. 

 

Enligt Yin (2006, s.63) finns ytterligare en svaghet gällande fallstudier. I den empiriska 

undersökningen i fallstudien kan det visa sig längre fram i undersökningen att fallet var något 

annat än det forskaren inledningsvis trodde. Fallstudien kräver därför en noggrann 

genomgång av det potentiella fallet för att minimera riskerna för att forskaren får eller ger en 

felaktig bild samt för att maximera den åtkomlighet som krävs för att samla in information 

som rör det specifika fallet. 

 

Yin (2006, ss. 81-82) menar att procedurerna för insamling av data gällande fallstudier inte är 

rutinartade vilket leder till att det kräver en större ansats för utföraren av fallstudien vid 

insamling av data än för insamlingen av data genom alternativa forskningsstrategier. 

Färdigheter som krävs av en fallstudieforskare är; 
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 Förmågan att kunna ställa bra frågor och därigenom tolka svaren på korrekt sätt. 
 

 Vara en god lyssnare och därigenom inte låta egna värderingar påverka tolkningen av 
det forskaren ser och hör. 
 

 Förmågan att vara flexibel och anpassningsbar, nya situationer bör betraktas som 
möjligheter och inte hinder. 
 

 Generering av en klar bild av de frågeställningar som skall studeras. 
 

 Förmågan att inte styras av skeva eller felaktiga uppfattningar. Detta kan hanteras 
genom att forskaren är sensitiv och reaktionskänslig när det gäller motsägande och 

svårtolkad information. 

 

Målsättningen med fallstudien är att på ett ingående sätt belysa det specifika fallet (Yin, 2006, 

ss. 86-88). Fallstudien används för att få en djupare förståelse över fallet, inte för att skapa 

generaliseringar. I valet av forskningsdesign bör forskaren utgå från vilken forskningsfråga 

som är aktuell (Yin, 2006, ss. 22-24). Vad-frågor som rör frågor av karaktären hur 

mycket/många lämpar sig bäst för surveyundersökningar. Frågor som har sin utgångspunkt i 

att besvara varför?/hur? lämpar sig bäst för fallstudier alternativt experiment. Då vårt syfte är 

att belysa och skapa förståelse för hur en verksamhetsledning använder sig av 

prestationsmätningar ur ett individperspektiv anser vi att det är fördelaktigt att genom en 

fallstudie generera information som vi kan använda oss av för detta syfte. 

 

2.2.3 Primär- och sekundärdata 
 

Denna studie innefattas av både primär- och sekundärdata. I detta medräknas att studien utgår 

från en abduktiv metod i vilken datainsamlingen speglas. Enligt Hultén et al. (2007, s. 84) 

utgår primär data från exempelvis intervjuer och observationer medan sekundärdata utgår från 

exempelvis artiklar, arkivhandlingar och databaser. Studien syftar att använda sekundärdata 

för att framställa tidigare forskning inom ämnet. Bryman och Bell (2013, ss. 130-131) anser 

att sekundärdata bör undvikas i den mån det går, då deras uppfattning är att forskare som 

förlitar sig i stor utsräckning på sekundär data blir beroende av en annan forskares tolkning av 

den ursprungliga källan. 

 

Studien utgår främst från primäradata vad gäller empiriska källor, där direktkontakt skapas 

med ledningen inom den valda organisationen. Studien belyser verksamhetsledningens 

användande av prestationsmätningar varvid semistrukturerade intervjuer kommer utgöra 

större delen av den empiriska delen.      

 

2.2.4 Litteraturinsamling 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 111-112) fodras en litteraturinsamling för att skapa ett 

kumulativt perspektiv. De anser att forskaren ska visa på full inblick inom sitt område genom 

att visa varför forskningsfrågan är viktig. I denna studie bygger litteraturinsamligen på 

studiens syfte, genom att skapa en kännedom om tidigare forskning rörande 

prestationsmätningar med individuella synsätt. Litteraturinsamligen riktar sig även till 
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ledarperspektivet och dess användning av prestationsmätningar. För att bemöta studiens syfte 

skapas en bro mellan teori och empiri.  

 

Studien grundar sig på en systematisk litteraturgenomgång. Bryman och Bell (2013, s. 120) 

menar att systematiska litteraturgenomgångar ofta utgår från större projekt på grund av tids- 

och resursbrist. Dock kan det anses som en systematisk litteraturinsamling om forskaren 

regelbundet har kontakt med sin studiehandledare under planeringsfasen. Utifrån denna studie 

har handledningen skapat nya möjligheter för studiens riktning, där vi tillvaratagit den 

kunskap som handlederana bidragit med. Enligt Borrego, Foster och Froyd (2014) är det en 

omöjlighet för varje enskild forskare att läsa all litteratur som finns inom sitt valda ämne. 

Även om det är väsentligt att vara uppdaterad i de förändringar som sker inom den specifika 

forskningsfrågan som forskaren valt. Vidare menar de att syftet med systematiska 

litteraturgenomgångar är att  följa transparenta, vetenskapliga och replikerbara förfaringssätt, 

vilka kan grupperas utifrån två aspekter: 

 

1. Göra ett urval av vetenskapliga artiklar vilka belyser forskningsfrågan. 

2. Plocka ut trender, mönster samt helheten från urvalet av de vetenskapliga 
artiklarna.  

 

Utefter dessa två aspekter har vi byggt upp teorikapitlet. Bryman och Bell (2013, s. 119) 

beskriver utifrån Trenfield et al. (2003) att en systematisk litteraturgenomgång skapar en 

reliabel grund eftersom den anses vara tydligt evidensbaserad och heltäckande. I den här 

studien används den systematiska litteraturgenomgången för att skapa en förståelse gentemot 

prestationsmätningar och individbaserade synsätt. I litteraturinsamling används både böcker 

och vetenskapliga artiklar. Bryman och Bell (2013, ss. 123-127) belyser vikten av kumulativ 

forskning. De menar att det är av stort värde att finna litteratur inom ämnesområdet,vilket 

belyser syftet och vidare kan kopplas samman med empiri. De böcker vi valt att utgå från i 

studien används i syfte att ge grundläggande förståelser för definitioner och begrepp. Val av 

böcker utgår främst från de anvisningar som ges av våra handledare. Gällande vetenskapliga 

artiklar används de i syfte att kartlägga tidigare forskning och belysa olika perspektiv. Vidare 

används teorin för att bindas samman med empirin för att i sin tur korrelera med syftet.  De 

val av sökväg av vetenskapliga artiklar som utförs i denna studie utgår från elektroniska 

databaser och då främst från Scopus, Emerald och Discovery. Vidare utgår vi även från 

litteraturförteckningar från de artiklar vi valt. Bryman och Bell (ibid) menar att befintliga 

litteraturförteckningar utgör ett bra tillvägagångsätt för att finna ytterligare källor som berör 

forskningsfrågan.       

 

2.2.4.1  Källkritik 
 

Hultén et al. (2007, ss. 40-41) menar att källkritk i grunden baseras på en faktagranksning. 

Dock har källkritiken genom den humanistiska och sammhällsvetenskapliga 

kunskapsutvecklingen förändrats. De menar att dessa aspekter har bidragit med att se 

människan mer som än aktör än som ett objekt, vilket får en omfattande återspegling på 

källkritiken. För att denna studie ska hålla en hög trovärdighet återges källkritiken på den 

litteratur som används. Hulten et al. (2007, s. 83) menar att källkritik kan byggas upp utifrån 3 

punkter: 

 

1. Källan ska vara valid inom de ämnesområde vilket informationen söks. 
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2. Källan ska vara trovärdig och autentisk 

3. Källan ska vara disponibel  
 

I denna studie utgår litteratursökningen från databaser främst Scopus, Emerald och Discovery. 

Dessa databaser ger möjlighet att specificera sökningen både inom de ämnesområde studien 

berör samt redogöra för vilken sorts material det rör. Easton och Araujo (1997) menar att 

källkritiken återspeglas i den epistemologi som forskaren innehar. Denna studie utgår från ett 

hermenuetiskt synsätt varvid all litteratur och datainsamling granskas och tolkas utifrån vår 

epistemologi. Omfattningen av vad som används för studien är allt från fallstudier till 

konceptuella artiklar. Vi anser att en stor spridning av artiklarnas utformning och metod är av 

värde för att skapa en mer djupgående referensram. Även det faktum att författarna 

synpunkter ställs mot varandra i studien skapar en större tillförlitlighet, att återge alla 

vinklingar inom ett problemområde.  

 

I denna studie har litteraturinsamlingen utgått från vilken typ av artikel det är, vilket år den är 

utgiven, vilken trovärdighet författaren skapar samt hur välciterad artikeln är i andra studier. 

Detta görs för att finna korrelation med studiens syfte och dess metod så väl som vår 

epistemologiska uppfattning. 
 

2.2.5  Datainsamling 
 

I detta delkapitel följer den valda riktningen gällande datainsamlingen. Datainsamlingen är 

utformad efter de valmöjligheter som skapas i korrelation med studiens syfte och hur dessa 

valmöjligheter bäst reflekterar syftet på ett gediget sätt.   

 

Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 245-247) ska en studies datainsamling ta hänsyn till för- 

och nackdelar med olika insamlingsätt. Exempelvis medför enkätundersökningar att forskaren 

är helt objektiv och inte kan eller ges möjlighet att påverka/hjälpa respondenten med 

tolkningen av frågorna. Där är då viktigt att utformningen med frågorna är av precises grad 

för att undvika fel och falskhet i de mätningar som görs. Studien baseras utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt samt har ett kvalitativt angreppsätt, detta medför att 

enkätunderökningar inte skapar den mest rättvisa bilden utifrån studiens syfte. Bryman och 

Bell (2013, ss. 214-217) menar att genom intervjuer har forskare möjlighet att omformulera 

frågorna samt ställa följdfrågor. Detta medför att det på ett mer rättvist sätt korrelerar med 

studiens syfte och metod då respondenterna får möjlihet att beskriva och förklara mer utförligt 

på varje fråga. Även om frågan ställs som en ja/nej fråga har forskaren möjlighet att ställa 

följdfrågor för att få ett mer djupgående svar. Bryman och Bell (2013, s. 475) menar att detta 

upplägg hör till semistukturerade intevjuer.     

 

2.2.5.1  Urval 
 

I urvalsprocessen för en fallstudie är det av ytterst vikt att säkerställa att det går att identifiera 

eller definiera det aktuella fallet innan datainsamlingen påbörjas (Yin, 2006, s.104). I början 

av vår studie visste vi att vi ville få en större förståelse för hur prestationsmätningar kan 

påverka i företag. Prestationsmätningar är historiskt inget nytt fenomen, det har använts inom 

verksamheter på ett eller annat sätt i decennier. Vi valde därför att avgränsa oss till en, 

historiskt sett, ny bransch. Utifrån vår kännedom kontaktade vi ett välkänt callcenter med 

138 000 anställda internationellt, i vårt geografiska läge. Vi fick kontakt med platschefen för 
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kontoret och fick information om att det fanns 15 individer med en chefsposition i 

fallföretaget. För att skapa trovärdighet för studien valde vi att intervjua samtliga 15 anställda 

med en chefsbefattning. För att uppnå en mättnad i datainsamlingen ansåg vi att 15 intervjuer 

var tillfredsställande för studien.   

 

2.2.5.2  Intervjuer 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 474) finns det distinkta skillnader mellan kvantitativa 

intervjuer och kvalitativa intervjuer. De menar att kvantitativa intervjuer ofta utgår från att 

vara strukturerade i syfte att få så hög reliabilitet samt validitet som möjligt. Kvalitativa 

intervjuer är däremot riktade rent generellt gällande frågeställningar. Det finns även skillnader 

vad gäller vems intresse intervjun speglar. Bryman och Bell (ibid) anser att kvantitativa 

intervjuer oftast utgår från forskarens intressen medan kvalitativa intervjuer grundas från den 

intervjuades uppfattningar och synsätt. Denna studie utgår från en kvalitativ synvinkel 

gällande intervjuerna. Studien syftar till att tillvarata den intervjuades perspektiv och beräkna 

in den mänskliga faktorn i empirin. I början av varje intervju meddelas respondenten att de 

medverkar anonymt, detta för att respondenterna ska uppleva en trygghet i att tala fritt.  

 

Denna studie utgår från semistrukturerade intervjuer. Detta tillvägagångssätt inbegriper 

vanligtvis, enligt Bryman och Bell (2013, s. 475-476), att forskaren använder sig av en 

intervjuguide. Vilket denna studie har använt som underlag
1
 vid genomförandet av 

intervjuerna. Intervjuguiden består av en lista med frågor gällande specifika teman, frågorna 

behöver inte ställas i en viss ordningsföljd och intervjupersonerna får fritt svara på frågorna. 

Enligt Bryman och Bell (ibid) får även andra frågor än de som finns i intervjuguiden ställas, 

detta åstakommes genom att forskaren ställer frågor som knyter an till respondenternas svar 

på tidigare frågor utifrån intervjuguiden. Detta innebär att en semistrukturerad intervju är 

betydligt mer flexibel än om forskaren använder sig av ett strukturerat intervjuschema. 

Genom att använda sig av semistrukturerade intervjuer skapas en större möjlighet att få en 

bild över hur respondenterna uppfattar sin sociala verklighet (Bryman & Bell, 2013 s. 482). 

Studiens syfte är att belysa och skapa förståelse utifrån de intervjuades perspektiv. För att 

uppnå detta syfte anser vi att semistrukturerade intervjuer lämpar sig för att djupgående 

komma åt respondenternas uppfattning av deras verklighet. Under intervjuerna har även vissa 

frågor medvetet ställts på nytt vilka redan berörts i intervjun, detta för att se om 

respondenterna svarar på samma sätt eller om de influeras att tillföra fler åsikter och 

upplevelser om ämnet. Detta tillvägagångssätt utarmas av incitamentet att skapa ett djup och 

förståelse för respondeternas upplevelser. Bryman och Bell (2013, s. 475) menar att 

semistrukturerade intervjuer är en flexibel process i vilken forskaren och respondenten ges 

stora friheter. Intervjuguiden i denna studie länkas samman med studiens syfte och metodval 

genom att frågornas utformning inte är allt för specifika, detta för att undvika att 

respondeterna influeras av forskarnas åsikter för att frambringa respondenterna synsätt. 

Utifrån respondenternas svar ställdes följdfrågor för att nå en djupare analys av 

utgångsfrågan. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 483) bör frågornas utformande i 

intervjuguiden generaliseras för att motverka alternativa synsätt och idéer i insamlingen av 

data. De menar att allt för detaljerade intervjufrågor leder till en konflikt gällande forskarens 

fokus på respondenternas tolkning av omgivningen, vilket är ett av de kvalitativa 

forskningsansatsernas kriterier.  

 

                                                             
1
 Se Bilaga 1. 
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2.2.5.3 Intervjudokumentation 
 

Intervjuerna i denna studie utgår från verksamhetsledningen på ett internationellt callcenter. 

Totalt utfördes 15 intervjuer, 14 på svenska och en på engelska. Studien utgår från personliga 

intervjuer, där båda forskarna utförde intervjuerna tillsammans. Bryman och Bell (2013, s. 

219) menar att intervjuer som utgår från fler än en intervjuare ofta förknippas med en 

kvalitativ ostrukturerad intervjustil, att vara fler intervjuare vid intervjuerna är till fördel för 

forskarna då det tillför olika synvinklar och yrkanden. Detta innebär även att risken att tolka 

intervjuerna fel minskar.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013, s 490) spelas vanligtvis intervjuer in gällande kvalitativa 

intevjudokumentationer. Vidare menar de att vissa respondenter kan hämmas och känna sig 

obekväma med tanken att spelas in på band, dessutom är transkribering av inspelade 

intervjuer väldigt kostsamt för forskaren utifrån en tidsaspekt. Studiens 

intervjudokumentation bortser från transkribering dels på grund av tidsbrist att transkribera av 

15 intervjuer men framförallt för att respondenterna inte skulle känna sig hämmade i det som 

sades under intervjun med tanke på att de spelas in. Samtliga intervjuer tog mellan 30 – 50 

minuter att genomföra, där en av oss hade huvudansvaret för frågorna i intervjuguiden och 

antecknade för hand. Den andra av oss förde anteckningar via dator, vilket  innebar att 

respondenternas svar blev mer omfattande och exakta. Båda ställde följdfrågor för att få en 

djupare förståelse utifrån respondentens mening samt för att möjliggöra en djupgående analys 

i vad som kom fram i intervjun.  
 

2.2.6  Analys metod 

 
För att vägleda forskare vid analys av kvalitativ data, menar Bryman och Bell (2013, s. 576) 

att en referensram ska göras vilken omfattar tillvägagångssätten vid hantering och bearbetning 

av empirisk data. Enligt Creamer, Ghoston, Drape, Ruff och Mukuni (2012) används grundad 

teori som kvalitativ metod, vilken bygger ett teoretiskt ramverk genom ett iterativt 

tillvägagångsätt. Enligt Bryman och Bell (2103, s.579) innebär grundad teori att insamling 

och analys av data sker parallellt och i växelverkan med varandra. Efter varje intervju 

diskuterade vi vilka huvudpunkter som visat sig under intervjun. Intervjuerna genomfördes 

under tre dagar och efter varje dag med intervjuer förde vi anteckningar och diskussioner över 

de samband vi sett i svaren från respondenterna.  

 

För att reflektera studiens syfte i analysen används grundad teori i avsikt att strukturera de 

essentiella delarna av all empiriska data. Creamer et al. (2012) menar att grundad teori ibland 

utgår från en induktiv metod vilken skapar teorier från empiriskt insamlad data. Denna studie 

syftar inte att använda grundad teori utifrån detta synsätt då studien utgår från en 

intervjuguide vilken har en teoretisk utgångspunkt, vidare ställs följdfrågor vilka kopplar 

samman till den empiriska utvecklingen. För att denna studie ska ernå ett tillförlitligt resultat 

har följdfrågorna kodats varvid samma följdfrågor ställts till flera respondenter. Utifrån dessa 

aspekter används grundad teori vid analysen av data, vilket skapar ett iterativt samspel mellan 

den teoretiska referensramen och det empiriska data. Enligt Bryman och Bell (2013, ss. 579-

580) innebär kodning den process i grundad teori där data tolkas samt bryts ner i 

beståndsdelar och benämns. Denna process formar de koder som utvecklas till skillnad från 

kvantitativ forskning som kräver att data ska passa in i förutbestämda utformade och 

standardiserade koder. Koder fungerar som ett sätt att etikettera, åtskilja, sammanställa och 

organisera data. 
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I kodningen av studiens empiriska data framkom fem teman som vi valt att använda som 

rubriker i kapitel 4. EMPIRI när vi presenterar studiens empiriska data. Dessa fem teman är; 

 

 Prestationsmätningar som ett sätt att skapa värde i verksamheter 

 Prestationsmätningar utifrån ett individperspektiv 

 Individuell motivation kontra detaljstyrning 

 Individuell motivation 

 Individuell detaljstyrning 
 

   

2.2.7  Kvalitetskriterier 
 

Enligt Bryman och Bell (2013, s. 402) finns inga förutbestämda kvalitetskriterier gällande 

kvalitativ forskning. De menar att en del författare har ställt sig kritiska till de traditionella 

kvalitetskriterierna, reliabilitet och validitet, gällande kvalitativ forskning. Studien utgår inte 

från dessa begrepp då kvalitetskriterierna i kvalitativ forskning inte finner samma behov av 

mättnad som kvantitativ forskning. Bryman och Bell (2013, s. 405) beskriver att trovärdighet 

och äkthet har föreslagits som två grundläggande kvalitetskriterier för kvalitativ forskning. 

Utifrån begreppet äkthet skall resultaten ge en rättvisande bild av de olika uppfattningar och 

åsikter som respondenterna genererat. Trovärdigheten består i sin tur av fyra delkriterier. 

Denna studie utgår från dessa kvalitetskriterier då vi valt att utgå från ett hermeneutiskt och 

social konstruktivistiskt synsätt vilket innebär att studien inte syftar till att uppnå någon 

absolut sanning. 

 

 Tillförlitlighet – Bryman och Bell (2013, s. 403) menar att det kan finnas många 

tänkbara beskrivningar av den sociala verkligheten och trovärdigheten i forskarens 

beskrivning är avgörande för hur pass acceptabel beskrivingen är i andra individers 

ögon. Vidare menar Bryman och Bell (ibid) att för att uppnå god tillförlitlighet ska 

respondenterna konfirmera att de empiriska data är korrekt. I denna studie har vi valt 

att frångå transkribering dock upprättade vi en kontinuerlig avcheckning med 

respondenten under intervjuns gång, för att uppnå god tillförlitlighet.      
 

 Överförbarhet – Kvalitativa forskare uppmanas att producera fylliga redogörelser för 

alla detaljer som ingår i en kultur (Bryman & Bell, 2013, s. 404). Detta ger andra 

individer hjälp med att bedöma hur pass överförbara resultaten från den kvalitativa 

studien är till en annan miljö. Denna studie utgår från semistrukturerade intervjuer 

vilket skapar en personlig kontakt med varje respondent. Personliga intervjuer medför 

även god överförbarhet då distinkta detaljer tydliggörs och individuella reflektioner 

avspeglar företagskulturen. 

 

 Pålitlighet – Forskare av kvalitativa studier bör anta ett granskande synsätt enligt 
Bryman och Bell (2013, s. 405). Detta innebär att forskaren säkerställer och tydligt 

redogör för hur forskningen gått till. Alla faser i forskningsprocessen skall redogöras 

för, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut 

angående analys etc. Studiens metodkapitel används som utgångspunkt för att uppfylla 

god pålitlighet. Metodkapitlet förklarar studiens uppbyggnad och våra synsätt genom 

att bemöta detta i vetenskapsteoretiska synsätt så väl som i tillvägagångsätt.  
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 Konfirmering – Bryman och Bell (2013, s. 405) menar att utifrån insikten att det inte 

finns någon absolut objektivitet inom forskning skall den kvalitativa forskaren 

säkerhetsställa att forskaren agerat i god tro. Det skall tydliggöras att forskaren inte 

låtit egna personliga preferenser påverka resultatet. Creamer et al. (2012) anser att 

ingen forskare ingår i ett forskningsarbete som helt subjektiv, de menar att forskarens 

förutfattade meningar och inverkan i tolkningsprocessen är en del av den kvalitativa 

utmaningen. Denna studie strävar efter att uppnå god konfirmering genom att hålla 

våra personliga preferenser objektiva. Vi har även valt att kontinuerligt fråga 

respondenterna om vår tolkning av deras svar är korrekt.  
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3. TEORI 
 

Detta kapitel utgörs av den teoretiska referensramen. Uppbyggnaden utgår först från en 

överblick av prestationsmätningar i helhet för att vidare beskrivas från ett individuellt 

perspektiv. Teorin kopplas samman med studiens syfte och bygger en grund för att vidare få 

en kumulativ analys. Genom den teoretiska referensramen ska läsaren få en förståelse för de 

begrepp och olika perspektiv som studiens syfte relaterar till.  

 

3.1 Prestationsmätningar 
 

Prestationsmätningar är den process som kvantifierar de handlingar som leder till en viss 

prestation (Neely et al. 1995; Radnor & Barnes, 2007). En process som mäter effektiviteten 

och ändamålsenligheten av en viss handling. Cocca och Alberti (2009) beskriver 

prestationsmätningar som en förutsättning för att effektivt följa upp verksamhetens utveckling 

och hållbarhet. Radnor och Barnes (2007) menar att effektivitet fokuserar på produktivitet och 

resursutnyttjande. Ändamålsenligheten fokuserar på ett bredare spektrum av aktiviteter som 

ser till utgångarna från de processer verksamheten för. Neely et al. (1995) menar att 

prestationsmätningar kan placeras in i två olika typer av system: 1. De som är relaterade till 

resultat. 2. De som fokuserar på faktorerna för resultat. Prestationsmätningar som är relaterade 

till resultat är mätningar med fokus på de finansiella aspekterna och även de aspekter som ser 

till den konkurrens som verksamheten befinner sig i. Faktorerna som läggs i fokus för 

resultatet är faktorer kopplade till kvalitet, flexibilitet och innovation. Enligt Marchand och 

Raymond (2008) finns två dominerande perspektiv gällande prestationsmätningar. Det första 

perspektivet definieras som objektiv/ekonomisk/rationell, inom detta perspektiv fokuserar 

mätningarna på exempelvis produktivitet, effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft. Det 

andra perspektivet definieras som subjektiv/politisk/system och fokuserar på enhetlighet, 

värdet av mänskliga resurser, tillfredsställelse från intressenter och anpassningsförmåga.   

 

Otley (2012) hävdar att verksamheter måste ha förmågan att förutse troliga resultat av sina 

handlingar. Förmågan att förutse sker dock alltid med en viss grad av osäkerhet. Det existerar 

en stor ansträngning och svårighet med att upprätthålla förutseendet av troliga resultat då 

verksamheter befinner sig i en föränderlig värld med anställda som alla är individer och 

reagerar och handlar på olika sätt utifrån olika styrningsansatser. För att vidta effektiva 

kontrollåtgärder vid brister krävs dock att verksamheter från början har en förutsatt 

utgångspunkt att förhålla sig till. Otley (ibid) menar att utifrån ambitionen att vilja från en 

punkt till en annan, eller ambitionen att hålla kvar vid en viss punkt, krävs kontrollinsatser för 

att möjliggöra åtgärder vilket bibehåller ambitionen. För detta krävs att verksamheten kan 

utföra jämföranden mellan det som förutsetts och vad som är. Neely (1999) menar att 

prestationsmätning är ett multifacilicerat koncept. Vilket sätt man mäter på är beroende av 

vilken disciplin man kommer ifrån. Neely et al. (1995) påpekar även vikten av att se till vilka 

behov olika avdelningar och grupper inom verksamheten har. Olika avdelningar har oftast 

olika behov av prestationsmätningar och dessa står emellertid i konflikt med varandra. 

Prestationsmätningar i sig är kostsamt för verksamheter i pengar, tid och energi (Radnor & 

Barnes, 2007; Halachmi, 2005). Halachmi (2005) påpekar att det finns en risk att nyttan av 

prestationsmätningarna understiger kostnaden. 

 

3.1.1 Prestationsmätningar ur ett historiskt perspektiv 
 



PRESTATIONSMÄTNINGAR MED INDIVIDPERSPEKTIV – en fallstudie 

Lisa Edman och Anna Edström 

 

 
20 

Prestationsmätningar har länge varit ett centralt intresse för verksamhetsledare. Otley (1999) 

samt Neely (1999) menar att funktionen med mätningar för företagets prestationer har under 

lång tid varit aktuellt, prestationsmätningar har en integrerande roll som fyller en funktion av 

planering och styrning. Historiskt har olika förutsättningar påverkat hur mätningar utförs samt 

vad företag mäter. Under 1950 och 1960-talet var direkt arbetskraft en dyr kostnad för företag 

vilket bidrog till ett stort fokus kring prestationsmätningar relaterade till arbetskraft. För 

flertalet företag under denna tid stod direkt arbetskraft för 50 procent av kostnaden för alla 

sålda varor.  

 

Under 1980-talet utveckals ett stort kritiskt intresse för prestationsmätningar (Neely, 1999; 

Bourne et al. 2000; Marchand & Raymond, 2008). Enligt Neely (1999) och Bourne et al. 

(2000) bestod en av anledningarna till denna kritik av att marknaden hade förändrats. 

Arbetskraft utgjorde inte längre samma kostnad för sålda varor. Traditionella 

prestationsmätningssystem uppmuntrade till ett för stort fokus på kortsiktighet och de 

uppmuntrade chefer att minimera avvikelser som skedde från standard istället för att söka 

kontinuerlig förbättring. Prestationsmätningar har till sin natur varit historisk fokuserade och 

saknat en strategisk inriktning samt ett externt perspektiv. Marchand och Raymond (2008) 

hävdar att traditionella prestationsmätningar före 1980-talet var begränsade till de ekonomiska 

aspekterna av prestationer, de utgjordes av mätningar på exempelvis avkastning på kapital.  

 

Enligt Bourne et al. (2000) uttrycktes ett allmänt missnöje med att traditionella 

prestationsmätningar hade ett alltför bakåtseende perspektiv med finansiella 

redovisningsbaserade mätsystem vilket uppmuntrade kortsiktighet. Detta allmänna missnöje 

sökte efter en förbättring vilket ledde till en utveckling av balanserade och flerdimensionella 

prestationsmätningsramar. Flera aspekter kring prestationsmått togs därmed till hänsyn med 

betoning på icke-finansiella, externa och framåtriktade prestationsmått. Neely (1999) menar 

att prestationsmätningar har genererat till en stor mäng data, men att mycket av den data som 

genererats är irrelevant. Genom detta hävdar Neely (ibid) att traditionella 

prestationsmätningar misslyckats med att få fram data om kvalitet, flexibilitet och ansvarshet.  

 

Vidare under 1990-talet viktades ett större fokus mot icke-finansiella aspekter av prestationer 

(Neely, 1999; Bourne et al. 2000; Marchand & Raymond, 2008). Marchand och Raymond 

(2008) menar att under denna tid började företag se till fler intressen och förväntningar från 

olika intressenter än tidigare. Då fokus legat på intressen och förväntningar från ägare av 

företag utvecklas ett vidare perspektiv som även tog hänsyn till de intressen och förväntningar 

som finns hos kunder, anställda, leverantörer och myndigheter. Neely (1999) påpekar att 

prestationsmätningar har misslyckats med att ta fram information om vad kunder vill ha och 

hur konkurrenter presterar. För att överkomma den kritik som förts gällande 

prestationsmätningar har företag, enligt Bourne et al. (2000), försökt balansera interna och 

externa intressen för mätningar samt finansiella och icke-finansiella. Under denna tid har även 

en utveckling gått mot att utveckla mätningar som kan ge tidiga indikationer om framtida 

företagsprestationer. 

 

Under 1990-talet har ett antal forskare, enligt Marchand och Raymond (2008) visat ett 

intresse för att utveckla prestationsmätningssystem för att stödja organisations- och 

ledarutveckling inom både stora och små företag. Enligt Neely et al. (1995) existerar en viss 

kritik att mätningar är en kostsam aktivitet. Marchand och Raymond (2008) hävdar att 

prestationsmätningssystem spelar en allt viktigare roll i verksamheter. Mätningarna används 

till mer än bara styrning, de fungerar som stöd för ständiga förbättringar och ledarutveckling. 
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3.1.2 Utvecklingen av en bredare syn på prestationsmätningar 
 

Ökad global konkurrens och lågkostnadsalternativ har lett till ett större fokus på icke-

finansiella aspekter (Radnor & Barnes, 2007; Neely, 1999). Företag försöker differentiera sig 

genom att erbjuda mer värde för kunden genom exempelvis kvalitet, service, flexibilitet, och 

innovation. Neely (1999) hävdar att det har påvisats ett samband mellan mätningar av 

kundnöjdhet och finansiell prestation. En orsak till detta anses vara att marknaden efterfrågar 

värde framför lågt pris, vilket innebär att fokus bör ligga på icke-finansiella aspekter istället 

för kostnads-aspekter utifrån ett externt synsätt. Cocca och Alberti (2009) menar, utifrån 

Eccles (1991) samt Kennerley och Neely (2002), att företag i allmänhet utvärderar och 

modifierar sina prestationsmätningar för att anpassa sig till den snabbt föränderliga och 

konkurrenskraftiga affärsmiljön. 

 

Halachmi (2005) belyser en trend vilken kopplar samman prestationsmätningar med ett 

prestationsinriktat ledarskap. Detta innebär att ledare med hjälp av prestationsmätningar 

använder sig av både kvantitativa och kvalitativa metoder genom att ta hänsyn till det 

mänskliga agerandet i verksamheten. Utifrån ett ledarskapsperspektiv krävs handling för att 

säkerställa att användandet av resurser resulterar i att uppnå önskade mål. Halachmi (ibid) 

ställer sig kritisk till att prestationsmätningar som enskilda indikatorer bidrar till förbättrande 

prestationer.  

 

Otley (2012) menar att ett dilemma för verksamheter är att upprätthålla en balans mellan att 

leverera resultat på kort sikt och samtidigt krävs en inriktning på att hålla ett välgrundat 

ändamål för framtida långsiktiga resultat. Brister i att redovisa tillfredställande resultat på kort 

sikt äventyrar framtida överlevnad samtidigt som underlåtenhet att planera för framtida 

avkastning minskar den långsiktiga lönsamheten i verksamheten. Marchand och Raymond 

(2008) menar att det finns ett behov av att förnya konceptet och definitionen av 

prestationsmätningssystem. Det främsta incitamentet till detta är att möjliggöra för en ökad 

förståelse av de individuella och organisatoriska beteenden som associeras med användandet 

av prestationsmätningssystem. Utvidgningen av intressenter under 1990-talet, vars intresse 

fått större betydelse för prestationsmätningssystem, har under senare år expanderat till flera 

intressenter av betydande grad såsom samhället, miljön och kommande generationer 

(Marchand och Raymond, ibid). 

 

3.2 Individperspektiv för prestationsmätning 
 

Alfes, Truss, Soane, Rees och Gatenby (2013) menar att företag som enbart fokuserar på 

kortsiktiga ekonomiska vinster kan gå miste om de potentiella långsiktiga resultaten, som 

exempelvis hållbarhet, resiliens och individuellt välbefinnande. De anser att företag bör 

analysera attitydsmässiga och beteendemässiga utfall utifrån individnivå, varvid ett mer 

gediget prestationsmått kan skapas för att uppnå långsiktiga resultat. Eisele, Grohnert, 

Beausaert och Segers (2013) menar att de individuella erfarenheterna speglar beteende så väl 

som lärande, reflektering och utveckling. Utifrån ett prestationsmått som tillvaratar dessa 

aspekter krävs att individen ges kontinuerlig feedback för att skapa utvecklingsmöjligheter på 

individnivå. Det krävs att ledningen ger feedback som stöd för det individuella utvecklandet 

och lärandeprocessen. Enligt Alfes et al. (2013) uppnår ledningen genom ett human resource 

management (HRM) perspektiv att effektivit bidra till den individuella utvecklingen. De 

menar att anställda som upplever att företag investerar i dem, där de känner trygghet och 
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förtroende i det ansvar som följer deras arbetsuppgifter, blir mer fokuserade på höga nivåer av 

prestation och engagemang.  

 
Wallace, Johnson, Mathe och Paul (2011) menar att egenmakt utifrån flera aspekter såsom 

strukturellt, genom ledarskapsklimat, arbetsklimat samt psykologiskt, ger ett positivt bidrag 

till prestationer. Deras resultat visar även på att en viktig komponent för att stödja 

prestationer, utifrån mätningar för affärspresterande. Detta anser de dock vara av större vikt 

än en ökning av prestationsmätningar för individuella operativa uppgifter och aktiviteter. 

Aguinis, Gottfredson och Joo (2013) menar att genom individuella prestationsmått ökas 

effektiviteten för varje enskild medlem i företaget. Brumback (2003) menar att alla 

verksamheter bör sträva efter hög prestation. Detta innebär för verksamheten kontinuerlig 

kompetens, etiska beteenden och energiska handlingar. Alla teambaserade verksamheter 

måste ta hänsyn till såväl teamet som helhet, som de individuella skillnaderna i prestationer 

för att uppnå en hög prestation. Det är därför av stor vikt att verksamheten kan blanda ett vi-

perspektiv med ett jag-perspektiv.  

 

Van Emmerik (2008), O’Conner (2005) samt Aguinis et al. (2013) menar att arbetsteam blir 

allt vanligare utifrån tjugohundratalets verklighet. Gruppupplevelser kan bidra avsevärt till 

professionell och personlig utveckling för individerna i teamet. Dessutom har stöd visats för 

att informella nätverk och teamfokus har ett positivt samband med de upplevda prestationerna 

för teamet (van Emmerik, 2008). O’Conner (2005) hävdar att vid fastställande av framgång 

för ett team måste individen övervägas såväl som helheten. Vilket innebär att trots att 

verksamheter arbetar utifrån ett teamfokus måste även individer sättas i fokus. Aguinis et al. 

(2013) menar utifrån Salas, Burke och Fowlkes (2006) att team inte automatiskt bidrar till att 

företag uppnår en effektivare verksamhet. De menar att teamets komponenter har en 

avgörande roll i hur väl resultatet effektiviseras, exempelvis krävs en viss variation av olika 

personligheter för att få ett välfungerande team. Vidare menar de att om team är ineffektiva, 

grundar det sig ofta i att prestationsmätningarna inte är riktade för att ta hänsyn till både team- 

och individuella aspekter. O’Conner (2005) menar att bidraget en individ anser sig kunna 

positivt tillföra till teamet, har en stark påverkan till vilken nivå individen kommer att prestera 

på. Bidraget till teamet från individen har även en stark påverkan till kännandet av tillhörighet 

* Uppgiftsrapportering 
från individ 

* Innovativt, individuellt 
arbete 

Individuellt 
engagemang 

Upplevd HRM 
styrning 

Upplevd 
investering i 

individ från företag 

Alfes et al. 2013, Figur 2. Modell individuellt engagemang ( s. 841)  
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i gruppen för individen, hur individen identifierar sig med teamet. Gruppdynamiken har en 

stark påverkan på teamets prestationer. 

 

Enligt Mollick (2012) fordras specificerad data för att kunna ta hänsyn till de individuella 

prestationerna. Detta medför ett problem för ledare eftersom data skall kunna urskiljas från 

varje individ men även för team som helhet. De data som analyseras måste ge ett brett 

spektrum av information vilket kan bidra till åtgärder för att öka effektivitet. Vidare menar 

Mollick (2012) att det är väsentligt att teamet sammansätts med förankringen att individer är 

olika, även om det finns potentialen att utföra samma sorts arbetsuppgifter sker dessa utifrån 

olika preferenser. Detta leder i sin tur till en helhet vilket binder teamet samman. Aguinis et 

al. (2013) återspeglar ett problem utifrån teamaspekter. De menar att om ledare lägger för 

stort fokus på teamets prestationer till bekostnad av de individuella prestationerna skapas en 

ond cirkel. Detta leder till en social loafing (maskning) där vissa individer blir mindre 

effektiva det vill säga anstänger sig i mindre utsträckning när de arbetar i team tillskillnad 

från individuellt. Aguinis et al. (ibid) menar att detta skapar ett dilemma vilket underminerar 

själva syftet med att utgå från teamstukturer. O’Conner (2005) menar att team måste ha klart 

definierade mål att förhålla sig till, detta bidrar till att lindra konkurrenskraftiga motsättningar 

bland medlemmar av team. Samtidigt menar O’Conner (ibid) att om ledningen ser bort från 

de individuella prestationerna och vad som påverkar dem finns risk att individens motivation 

avtar. 

 

Van Emmerik (2008) påvisar att det finns ett positivt samband mellan handledning på 

individnivå och en positiv prestationsbedömning. Aguinis et al. (2013) analyserar 

handledningens problemområden. De menar att en ledare måste finna balansen i delegeringen 

av ansvar, för mycket ansvar kan leda till en oönskad riktning medan för lite ansvar kan leda 

till att individen tappar fokus från företagets mål. I kontext bör ledaren skapa en balans i 

ansvarsfördelningen för att generera en hög prestationsnivå. För att uppnå en hög prestation 

menar Brumback (2003) att det krävs att människor kan hållas ansvariga för sina prestationer. 

Detta i sin tur leder till behovet av uppföljningar och belöningar/straff. Dock räcker det inte 

bara med att hållas ansvarig för resultatet. Hur resultatet uppnås måste tas med i 

beräkningarna. Ansvarsfullhet bör dock inte uppkomma ur regler, för att guida beteenden är 

principer mer adekvat. Brumback (ibid) menar att människan är programmerad att hantera sitt 

egna liv och att det existerar ett psykologiskt behov av att utveckla sin egen potential. 

Människor som känner makt och ansvarshet över sin egen situation presterar högre än 

människor som är styrda av kontroll. För att uppnå en organisationskultur där människor 

känner makt och ansvarshet över sin egen situation och drivs av att utveckla sin egen potential 

krävs att verksamheter skapar en förståelse hos individerna för verksamhetens syfte och 

målinriktning. Verksamheter bör även uppnå en god prestationsstyrning med bevakat 

förtroende samt en vision och kultur som återspeglar budskapet av hög prestation.   

 

Risher (2013) menar att trots att alla människor vardagligen använder sig av olika mål kan 

dessa orsaka problem. Människor som använder sig av satta mål för att motivera prestation 

utanför sin arbetssituation, har få om ens några konsekvenser vid misslyckande. Däremot om 

mål används i arbetet och dessa misslyckas kan det få allvarliga konsekvenser för individen. 

Enligt Risher (ibid) ger prestationsmätningarna ofta utslag på ett negativt handlingsförlopp 

vilket om det upptäcks i tid kan korrigeras till ett positivt utvecklande. Han menar att den 

ansvarige ledaren kontinuerligt bör mäta och följa upp individuella målsättningar. Vidare 

hävdar han att målsättning skapar stora problemområden. Exempelvis när en individ har 

många mål att utgå från tenderar individen att själv välja ut ett fåtal mål vilka prioriteras. Det 
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finns även tendenser att målsättningar får individen att bortse från större begrepp och 

sammanhang vilka inte rör själva målen men är bidragande till företagets effektivitet.    

 

Alfes et al. (2013) menar att värde utifrån individuella aspekter skapas av utveckling och 

lärdom sett ur individens synvinkel. De beskriver finansiella resultat och organisatorisk 

effektivitet som allt för vida prestationsmått. Ett mer rättvist och tillförlitligt prestationsmått 

skulle utgå från fler resultatindikatorer utifrån individnivå. Enligt Brumback (2003) kan 

ansvarsfulla individer som känner egenmakt, styra sig själva till en hög prestation. För detta 

krävs dock att det finns förväntningar på vad som skall uppnås. Människor kan inte hållas till 

ansvar om inget är förväntat av dem. Det krävs förväntningar för både beteenden och resultat, 

samt måste prestationerna kunna bedömas. Att undersöka skillnader på individnivå, anser van 

Emmrik (2008), är mycket viktigt. Hon menar att det dock inte får förbises att beteenden i 

organisationer innehåller en stor komplexitet av samspelet mellan organisation och teamets 

egenskaper samt de individuella medarbetarna i organisationen och teamet.   

3.3 Individuell motivation kontra styrning 
 

Brumback (2003) menar att målet med prestationsmätningar är att uppnå en hög prestation, 

vilket skapar incitament från ledningen till någon form av handling från 

prestationsmätningarna. Enligt Garbers och Konradt (2013) är en av de viktigaste frågorna 

rörande organisatorisk forskning olika sätt att uppmuntra anställda till att högprestera. De 

menar att organisationer måste motivera sina anställda till flexibilitet, effektivitet och 

utveckling. Van Emmrik (2008) anser att genom prestationsbedömningar kan ledningen ge 

feedback och styra de anställda till att uppnå dessa element. Brumback (2003) menar dock att 

prestationsbedömningar inte bör vara av kvantitativt slag utan att bedöma prestationer bör 

istället ta sin utgångspunkt i ja/nej-frågor utifrån de prestationer som bedöms. När 

prestationer faller kan coachning behövas. För nya tillkomna medlemmar till ett arbetsteam 

kan dock mer formell styrning krävas. Vidare menar Brumback (ibid) att om verksamheten 

inte belönar individuella prestationer kommer de högst presterande individerna troligen att 

lämna verksamheten och söka sig till andra samtidigt som de undermåligt presterande 

kommer att stanna kvar. Neely och Powell (2004) påtalar en tydlig risk med användning av 

prestationsmätningar. Utifrån styrningsansatser från ledning används emellanåt 

prestationsmätningar ur en dömande synvinkel. Detta leder till ett defensivt beteende istället 

för att använda prestationsmätningar som ett diskussionsunderlag. Neely och Powell (ibid) 

menar att prestationsmätningar istället skall ses och användas som ett verktyg för att skapa 

förståelse i vad som händer i organisationer. 

 

Prestationsmätningar bör hållas i linje med verksamhetens strategi. Bourne et al. (2000) 

menar att det krävs en process att föra ett prestationsmätningssystem med verksamhetens 

strategi. Neely (1999) hävdar att länken mellan prestationsmätningar och verksamhetens 

strategi är subtil men kraftfull och att prestationsmätningar kan påverka beteenden. Åtgärder 

som förs i linje med strategin kan påverka på de mänskliga beteendena. Enligt Neely et al. 

(1995) måste prestationerna vara konsekvent mot verksamhetens strategi från ett internt 

synsätt. Om företagskulturen skyller och straffar de som inte nått upp till målen för 

mätningarna finns en påtaglig risk att människor kommer att ljuga och/eller förvränga 

resultaten av mätningarna.  

 

3.4 Prestationsmätningar som ett sätt att skapa värde i verksamheter. 
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För att förverkliga en strategi krävs mänskligt handlande. Prestationsmätningar bör vara 

konstruerade i en strategisk kontext då prestationsmätningssystem kommer att influera och 

påverka människors agerande (Neely et al. 1995). Mätningar är en process av kvantifiering, 

människors agerande leder till prestation. Målet med mätningarna är därmed att stimulera 

mänskligt agerande. Halachmi (2005) menar att det är svårt att förbättra prestationer om det 

inte finns någon data på hur prestationerna fungerar. Data i sig är dock ingen garanti för 

förbättrande prestationer. Genom mätningar av effektivitet och ändamålsenlighet ges 

incitament och möjlighet till chefer att styra mot förbättrande prestationer. Det kan även skapa 

underlag för att styra företagskulturen och genom detta motivera människorna i företaget mot 

förbättrande prestationer. 

 

Radnor och Barnes (2007) menar att prestationsmätningar är historiskt byggda på feedback. 

För att mätningarna skall fungera som en utvecklande faktor för verksamheten krävs att 

processen med mätningarna agerar på ett sådant sätt som främjar feed-forward. Bourne et al. 

(2000) påpekar att utformningen av ett prestationsmätningssystem är av en kognitiv art. Det 

kräver tolkning från kunder och andra intressenters behov till affärspresterande mål och 

passande resultatmått. Marchand och Raymond (2008) menar att verksamheter kan ha mer 

nytta och värde av prestationsmätningssystem om systemet tar till sig funktioner som innebär 

mer än bara kvantifiering. Detta genom att bidra med mer omfattande och anpassat stöd för 

beslutsfattande i verksamheten. 

 

Neely (1999) hävdar att företag måste ändra deras sätt att mäta prestationer allt som tiden går 

och omgivningen förändras. I praktiken revideras sällan prestationsmätningssystemen, 

människor har en tendens att lätt ta sig till nya former av mätningar men behåller trots det ofta 

föråldrande mätningar. Radnor och Barnes (2007) menar att för att som företag ha nytta av 

prestationsmätningar krävs att de ingår i en bredare syn av prestationsstyrning. 

Prestationsmätningssystemet skall främja information om de faktorer som är viktiga för ett 

högt affärspresterande. Faktorer såsom kommunikation, motivation, kontroll 

(ansvarsskyldighet) och förbättring genom lärande. Marchand och Raymond (2008) menar att 

det är nödvändigt att prestationsmätningssystem innehåller olika typer av indikationer som 

bör förvaltas på ett samordnat sätt. Prestationsmätningssystemen behöver vara 

multidimensionella och balanserade och utvecklas från ett sådant helhetsperspektiv.  

 

Marchand och Raymond (2008) menar att prestationsmätningssystem i huvudsak är tänkt att 

stödja chefer i deras beslutsfattande. Neely et al. (1995) menar att det finns vissa frågor en 

verksamhet bör ställa sig för att se om prestationsmätningarna fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Är alla element tillgodosedda, externa, interna, finansiella och icke-

finansiella? Finns det långsiktighet och kortsiktighet? Finns det rum för förbättring? Finns det 

några mätningar som står i konflikt med varandra? 

 

Neely (1999) menar att för att uppnå ständiga förbättringar bör verksamheter söka efter hur 

produkter och processer ständigt kan förbättras. Detta för att möjliggöra förbättring av 

effektivitet som kan leda till leverans av ett större värde till kunden. För att kunna göra en 

sådan process krävs prestationsmätningar, verksamheten måste kunna fastställa vad för 

prestation verksamheten har i realtid för att söka hur den skall kunna förbättras. Vissa kunder 

förväntar sig inte bara hög service, utan även att företaget skall agera på ett visst sätt. Enligt 

Radnor och Barnes (2007) har ökad global konkurrens från de lågavlönade ekonomierna i 

utvecklingsländer och behovet av öppenhet, transparens och ansvarstagande utgjort en 

uppsättning utmaningar för verksamhetschefer. Att kontinuerligt utöka prestationsmätningar 
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Individ 
Individ 

Individ 

Individ Individ 

Team 

och dess rapportering utan att se till aspekten av en prestationsinriktad styrning kan bli 

kontraproduktivt. Kunder kräver mer än att finna en vara/tjänst till låg kostnad.  

 

3.5 Sammanfattning 
 

Neely et al. (1995) samt Radnor och Barnes (2007) definierar prestationsmätning som 

kvantifiering av en handling som leder till en viss prestation. Ett grundläggande fokus för 

prestationsmätningar är att det mäter effektivitet. Otley (1999) samt Neely (1999) menar att 

prestationsmätningar fyller en funktion av kontroll och styrning. Halachmi (2005) hävdar 

dock att prestationsmätningar som enskilda indikatorer inte bidrar till förbättrande åtgärder. 

För detta krävs agerande av ledning i form av exempelvis coachning, feedback, utmålande av 

företagets vision samt hur organisationskulturen är utformad. Företag infinner sig i ett 

dilemma av balans mellan perspektiv på kort sikt och lång sikt. Företag måste kunna leverera 

resultat på kort sikt för att möjliggöras en långsiktig överlevnad (Otley, 2012).   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

Utifrån Mollick (2012), O’Conner (2005), van Emmerik (2008), Brumback (2003) samt 

Aguinis et al. (2013) är figur 3 utformad. För att uppnå en ambition för hög prestation i 

verksamheter bör verksamhetsledningar se till varje individ i företaget. Se till de skillnader 

som utgörs bland individer och sträva efter att få ett arbetsteam som tillvaratar dessa 

skillnader för att tillsammans vara ett arbetsteam som når en hög prestation. Mollick (2012) 

menar att prestationsmätningar bör fokusera på de individer som utger företaget. Individuella 

skillnader går inte att bortse ifrån, företag bör fokusera på hur de individuella skillnaderna kan 

bidra med olika aspekter till företagets resultat. O’Conner (2005) menar att vid resultatet för 

Arbetsledare 

Prestationsmätning 

Coachning/feedback, delegering 

Hög prestation 

Figur 3. Egen modell över hur arbetsledare bör styra individer genom prestationsmätningar.  
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ett arbetsteam måste individen såväl som helheten övervägas. Enligt van Emmerik (2008) 

finns belägg för att informella nätverk och teamfokus i arbetsgrupper har ett positivt samband 

med de upplevda prestationerna för arbetsgruppen. Aguinis et al. (2013) samt Brumback 

(2003) menar att ledare måste hantera att balansera delegering av ansvar för att generera en 

hög prestationsnivå. Radnor och Barnes (2007) hävdar att det är en utmaning för 

verksamheter att utveckla och hantera en uppsättning sammanhängande prestationsmätningar 

för affärspresterande. Detta anser de dock vara av större vikt än en ökning av 

prestationsmätningar för individuella operativa uppgifter och aktiviteter. 
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4. EMPIRI 
 

I detta kapitel redovisas empirin med hänsyn till syftet. Empirin är strukturerad att först utgå 

från en beskrivning av fallföretaget sedan presenteras de data som insamlats utifrån 

intervjuerna. Grunden för empirin är prestationsmätningar ur ett individperspektiv och vilket 

värde det tillför verksamheten. Vi kommer först redogöra för fallföretaget och de 

prestationsmätningar som de utför för att sedan ta upp de fem teman som framkom ur 

kodningen av det empiriska materialet. Studien kommer inte nämna namn på fallföretagets 

anställda eller deras klienter.      

 

4.1  Fallföretaget 
 

Fallföretaget där intervjuerna genomfördes hör till branschen ”callcenter” och är ett externt 

fristående företag som säljer sina tjänster till andra företag som sin huvudsakliga verksamhet. 

I empirin och vidare genom analysen används begreppen agent, klient, teamledare och 

projekt. Agenter är det begrepp som syftar till de människor som dagligen arbetar med 

telekommunikation. Agenternas närmaste chefer är teamledarna som alla har ett eget team 

med agenter som de ansvarar för. Avseende begreppet klient syftas till de uppdragsgivare som 

callcentret har bundit kontrakt med. Det kontrakt som uppförs mellan callcentret och klienten 

benämns som projekt.  

 

Callcenter är en relativ ny bransch som intensivt vuxit under de senaste decennierna. 

Fallföretaget grundades 1985 och är en global organisation, det är även en av de största 

callcenter i Norden. De utger sig för att skräddarsy sina tjänster för att passa individuella krav 

och behov. Fallföretagets verksamhet utgår från telekommunikation och datastöd vilket 

hanterar, via sina agenter, kundkontakter utifrån de externa klienter som företaget har bundit 

kontrakt med.  

 

4.2 Prestationsmätningar 
 

Ett av de områden inom callcenterbranschen som har stor påverkan på de anställdas 

arbetssituation och arbetsmiljö är prestationsmätningar. Prestationsmätningar är ett väsentligt 

verktyg och ett flertal av respondenterna har utryckt att företaget ”mäter allt som går att 

mäta!”. Approximativt har fallföretaget totalt 150 olika prestationsmätningar. 

Prestationsmätningarna görs dels för att det globala företaget fordrar detta men den främsta 

anledningen är dock för att detta krävs av klienterna. Klienterna önskar effektivisera 

verksamheten för att pressa ner priserna. Prestationsmätningarna är oftast satta av klienten till 

verksamheten innan ett nytt projekt startar. Fallföretaget utgår från en standardram gällande 

prestationsmätningar som sedan specificeras beroende på klient. Denna standardram är i stort 

sätt oberoende företaget, standardramen är likvärdig för hela branschen”… allt går ut på att 

tjäna pengar och det styr vilka prestationsmätningar som används.”. Respondenterna nämner 

även att verksamheten fokuserar mycket på produktivitet och effektivitet.  

 

Prestationsmätningarna är utgjord av mål, inom fallföretaget benämnda som targets. De 

kvantitativa mätningarna är uppdelade i hårda mål mjuka mål. Både de hårda och mjuka 

målen är uppbyggd att utgå från en mätbar statistisk grund, dock ses bearbetningen av de 

hårda målen som mer lätthanterliga.  
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De hårda målen är av en finansiell karaktär och innefattar framförallt mätningar av tid. 

Prestationsmätningarna omfattas av skillnaden mellan den schemalagda tiden och den faktiska 

tiden. Respondenterna förklarar att de mäter key performance indicators (KPI
2
), där de kollar 

på om agenterna svarar i utsatt tid (servicelevel), samtalslängden för varje enskilt samtal, om 

agenterna ringer tillbaka i tid etc. Mätningarna består av tidsaspekter och är anpassade för att 

anstå klienternas parametrar. Enligt respondenterna mäter fallföretaget även bearbetning av 

samtal, hur lång tid agenten arbetar med samtalet efter avslut med kund, hur länge agenterna 

sitter på tracking (arbetsrelaterade uppgifter när agenten inte sitter vid telefonen). De mäter 

tillgänglighet, agenterna ska vara 88 % tillgängliga (redo att ta emot samtal) på daglig basis. 

Respondenterna berättar att det även görs en generell mätning utifrån olika teamprestationer 

gällande samtalshantering, average handling time (AHT). Enligt många respondenter är en 

sentens inom företaget ”Vi jagar sekunder…”. Detta upplevs bland vissa respondenter som 

ifrågasättande av verksamhetens uppbyggnad betraktande prestationsmätningar, ”Ibland 

under jag vad vi håller på med egentligen”. Fallföretaget mäter även andra tidsaspekter 

exempelvis hur agenterna passar tiderna, hur lång lunch samt raster agenterna tar. Utifrån alla 

dessa prestationsmätningar utgår fallföretaget från agenten som individ, även vad gäller 

mätningar av HR (närvaro, sjukfrånvaro och personalomsättning). Respondenterna berättar att 

personalomsättningen på fallföretaget är väldigt låg i jämförelse med övriga företag inom 

callcenterbranschen. Särskilt i jämförelse med arbetsplatser i större städer. Vissa 

prestationsmätningar utgår till förbättringsåtgärder exempelvis berättade en respondent att 

fallföretaget mäter efter Top call drivers, vilket innebär en mätning av vad som är det 

vanligaste orsakerna till att kunderna ringer. Efter detta mått anpassas agenternas utbildning.   
 

De mjuka målen är av en icke-finansiell karaktär och innefattar mätningar som kundnöjdhet 

och individkapacitet. Processerna för de mjuka målen är homogena i norden. Detta för att de 

anställda i företaget ska kunna jobba på ett stort spektrum, vilket ger möjlighet att substituera 

för någon annan som har samma befattning.  

 

                                                             
2
 KPI är en norm för att mäta hur lång tid ett ärende tar. 

Hårda mål Mjuka Mål 

Figur 4. Egen modell, prestationsmätningar inom fallföretaget.  
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Kundnöjdheten mäts utifrån kundenkäter vilka skickas ut till varje kund med ett fungerande 

email konto. Målet för nöjda kunder är minst 70 procent och målet för missnöjda kunder är 

max åtta procent. Kundundersökningarna utgår från hela företaget och är en viktig parameter 

för alla avdelningar. Enligt respondenterna anses kundundersökningarna som positiva och 

värdefulla ”Jag tycker att kundnöjdheten är det viktigaste vi mäter”. Kundenkäterna skapar 

en förståelse för hur nöjd samt missnöjd kunden är, både gällande agenten samt samtalet i 

helhet. Vidare analyseras enkäten utifrån olika bedömningskriterium. Exempelvis handlar 

fyra parametrar i kundenkäten om agenten, dessa analyseras efter vad agenten gör bra eller 

dåligt samt vart agenten skapar ett mervärde för kunden. Analysen av kundundersökningen är 

uppdelad i en femgradig skalig, top box vilket är fyra till fem, middle box vilket är tre och 

bottom box vilket är ett till två. Middle box är av stort värde för analysen, då fallföretaget 

granskar vad som skulle kunna göras bättre för att nå den högre nivån. Resultatet av 

kundundersökningarna analyseras även utifrån olika team, detta reflekteras på teamledaren det 

vill säga teamledaren bedöms efter hur väl teamet presterar. För att säkerställa att företaget får 

nöjda kunder utförs transaction monitoring (TM), vilken ska korrelera prestationsmåtten 

kundnöjdhet och individkapacitet. Enligt respondenterna är detta ett bra sätt att se om 

kunderna är nöjda/missnöjda i förhållande till den process och bemötande som agenterna 

skapar, vilket i slutändan kan leda till förändrade rutiner och processer. TM är en ram som 

utgår från individanpassning och innebär att en teamledare medlyssnar samtal som agenterna 

för, detta kan ske både genom att teamledaren sitter bredvid agenten och lyssnar side by side 

samt att teamledaren lyssnar med från sitt kontor utan att agenten är medveten om detta, vilket 

kallas för remote. Målet är att en TM av slaget side by side och en TM av slaget remote skall 

utföras i månaden. TM utgår från en bedömningsmall, vilken innefattas av ett 20-tal kriterier. 

Kriterierna handlar exempelvis om att agenterna använder rätt språk/skrift och erbjuder rätt 

lösningar på kundernas problem. En respondent förklarar att vissa kriterier är extra viktiga att 

analysera, dessa klassas som critical aspects och vid bristande prestation av dessa ges agenten 

direkt noll poäng i hela bedömningen. Om agenten gör fel på kriterier som inte är critical 

aspects får sammanlagt tre fel göras innan agenten hamnar på noll poäng. Hamnar agenten 

vid en TM bedömning på noll poäng görs en utredning om agenten ska förflyttas till en annan 

position, om agenten behöver utbildning eller om agenten helt enkelt inte är lämpad för 

branschen. En del respondenter menar att det bara är ett par minuter per timme som 

individerna kan vara produktiva. Trots att prestationerna mäts timme för timme, bedöms 

helheten för en period om exempelvis tre månader. ”Alla kan ha en dålig dag, alla kan ha en 

dålig timme”. Respondenterna menar att utifrån olika avdelningar på fallföretaget är olika 

prestationsmätningar av större och mindre vikt. Exempelvis på avdelningen för försäljning, då 

är en av de viktigaste aspekterna hur mycket agenterna och teamet säljer. Målen utgår här från 

individnivå och är 15 procent, utifrån 100 av agentens samtal måste minst 15 leda till 

försäljning. Om agenten inte uppnår detta ifrågasätts om placeringen på agenten är rätt.  

 

Verktyget som bearbetar kundsamtalen är ett loggningssytem som är utformat och anpassat 

efter varje klients krav och behov. De flesta projekt kräver att 98 % av alla samtal ska loggas, 

detta ska även ske på rätt sätt och med rätt skriftspråk. Respondenterna menar att vissa 

agenter inte loggar under samtalet ”de sitter och pillar sig i naveln”, i dessa fall sker 

loggningen efter att samtalet avslutats. Ett kriterium från TM undersökningarna utgår från hur 

agenterna loggar, hur lång tid agenterna behöver för att logga. En respondent hävdar att detta 

görs för att effektivisera den tid som agenterna arbetar. 

 

4.2.1 Prestationsmätningar som ett sätt att skapa värde i verksamheter 
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Målen i uppföljningarna används för att effektivisera hur agenterna presterar. Mätningarna är 

skapade och konstruerade för att i första hand ackumulera en vinst i slutet av månaden. 

Utifrån ett ledningsperspektiv är det av stort värde att målen från klienterna nås. I många 

projekt utgår avtalet från att fallföretaget får böta om inte målen uppnås. De kontrakt som 

finns mellan fallföretaget och klient kan se olika ut. Ett typexempel på hur ett kontrakt kan 

vara utformat är att om prestationsmätningarna inte uppnår målen och det pågår under en tre 

månaders period får fallföretaget böta ännu mer. Vidare om målen inte uppnås inom en sex 

månaders period kan klienten ha rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan. Detta 

skapar ett finansiellt dilemma vilket har påverkan på arbetsmiljön, ”Vi vill maximera vår vinst 

så mycket som möjligt och för att göra det måste vi vara så effektiv som möjligt”. 

Respondenterna menar att prestationsmätningarna upplevs olika utifrån ett individuellt 

perspektiv. De hävdar att vissa av agenterna ser prestationsmätningarna som en utmaning, 

något som skapar drivkraft och engagemang. Andra agenter upplever prestationsmätningarna 

som stressande och kontrollerande. Dock anses det vara teamledarens ansvar att 

respondenterna får konstruktiv kritik och att denna upplevs och omhändertas på rätt sätt.  

 

Prestationsmätningar specificeras beroende på klient, dock kan fallföretaget i vissa fall 

påverka vilka mätningar som ska göras. Detta sker ofta beroende på om 

prestationsmätningarna anses ha för stor press på agenterna eller att de är orimliga att 

genomföra, i vilket fall de inte bidrar med något värde. Värde kan vara både finansiellt och 

icke-finansiellt, dock nämns av ett flertal respondenter att ”Alla företag finns till för att tjäna 

pengar”. Värde kan även utspeglas i arbetsmiljö och från de anställdas perspektiv. 

Respondenterna menar att teamledarna strävar efter att effektivisera agenternas prestationer, 

vilket medför att belastningen av arbetsbördan fördelas jämnt mellan agenterna. Detta skapar 

ett individuellt värde för agenterna utifrån en rättvisare arbetsmiljö. Respondenterna ser det 

utmanande att arbeta med människor då nya uppgifter och utmaningar sker på daglig basis. 

En respondent berättar att varje morgon ska alla i en ledande position sätta upp en Daily 

gameplan, vilket är en rapport över vad som ska göras för just den dagen. På så sätt ges lätt en 

överblick över prestationsmätningarna för agenterna och teamet i helhet. Detta anses enligt 

respondenten viktigt eftersom det bidrar med att ingen glöms bort och skapar ett bra underlag 

för dagens händelser med hänseende till de individuella aspekterna.  

 

Genomgående används prestationsmätningarna i det syfte att hela verksamheten ska fungera 

optimalt. Enligt en respondent vill fallföretaget ha så mycket surveyundersökningar som 

möjligt. De undersökningar som utgörs av surveyundersökning är kundnöjdhet. Respondenten 

menar att dessa mätningar bidrar med att effektivisera och forma agenterna till att prestera 

bättre.  Dock menar en annan respondent att det finns en risk att få skygglappar och bara se 

till siffrorna. Respondenten anser att det är viktigt att ha i åtanke att det handlar om människor 

varefter ledaren bör söka sig efter var problemet hos agenten grundar sig, ”Människor är inte 

robotar”. 

 

4.2.2  Prestationsmätningar utifrån ett individperspektiv 
   

Fallföretaget använder prestationsmätningarna för att förbättra agenternas prestationer samt 

identifiera utbildningsbehov. Genom prestationsmätningarna görs bedömningar om agenterna 

behöver mer utbildning eller träning, om agenterna är på rätt plats inom företaget och om 

agenterna håller måttet för callcenterbranschen i ett större perspektiv. En respondent berättar 

att prestationsmätningarna ger ett effektivt underlag för analyser. Exempelvis om en agent har 

teknisk kunskapsbrist kan teamledaren söka igenom hela agentens logg, för alla kunder på en 
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daglig basis, vilket skapar en uppfattning om var bristen finns. Respondenten menar att 

genom detta sätt kan problemet lösas inom några dagar, loggarna visar tydligt var 

kunskapsbristen uppstod. Teamledarna måste veta hur de ska handskas med olika typer av 

individer och hela tiden väga in hur de formulerar sig för att kommunikationen ska speglas 

rätt till individen. Det är av ytterst vikt hur ledarna förmedlar resultatet till människorna på 

golvet. Teamledare får inte ha en negativ ton utan all kommunikation till agenterna ska skapa 

en positiv attityd. Även fast prestationsmätningarna och målsättningarna är essentiella för 

fallföretaget anser teamledarna att ”det är vår skyldighet att inte bara jobba mot PM-målen 

utan också förklara varför man har dem och vad de används till, varför de är viktiga. Det är 

en stor utmaning att anpassa detta till individen”. Dock menar respondenten att alla individer 

vill ha mål att leva upp till att detta är utmanande och en drivande faktor. Respondenterna 

menar även att det finns vissa individuella skillnader som inte går att komma ifrån, vissa 

respondenter anser även att det inte finns några incitament att bemöda sig att få individerna att 

alla passa in i samma mall. En del respondenter menar att vissa agenter är väldigt snabba och 

kan ta emot många samtal under en timme, men deras kundnöjdhet kanske inte är den bästa. 

Andra agenter uppnår en utomordentlig kundnöjdhet men tar inte emot lika många samtal i 

jämförelse med andra. Alla dessa agenter tillför dock något till verksamheten vilket innebär 

att ledningen inte kan stirra sig blind på resultatet för alla individuella prestationsmätningar. 

 

Respondenterna anser att prestationsmätningarna ska användas utifrån det faktum att 

fallföretaget jobbar med människor vilket prestationsmätningarna ska bidra till att utveckla 

och leda individen ”… de flesta människor vill ju faktiskt utvecklas”. Enligt respondenterna 

förstår inte agenterna alla statistiska siffror från prestationsmätningarna. De menar att 

teamledarna får gallra bland de prestationsmätningar som utförs för att skapa ett underlag som 

individanpassas för agenten. Detta görs för att agenten inte ska bli nedslagen av alla negativa 

siffror som prestationsmätningarna visar samt för att skapa en helhet där agenten inte bedöms 

på detaljnivå. En del respondenter berättar att de plockar ut alla positiva resultat vilket de 

använder som underlag vid möte med agent. Vidare diskuteras vad som bör förbättras utifrån 

en positiv attityd. En del respondenter menar även att det ibland kan vara svårt för agenten att 

skapa förtroende för teamledaren och våga öppna sig och diskutera om något är fel. Agenten 

kan ha svårt att uttrycka sig, i dessa fall anser respondenterna att det är av värde att ha ett 

underlag som stöd för att visa på var agenterna gör fel, där de behöver utveckla sig. Det anses 

även vara bra då agenterna gör bra ifrån sig, där teamledaren tydligt kan visa vad exakt som 

agenten gjort bra. Detta menar en del respondenter bidrar till att skapa självförtroende då 

framför allt hos personer som inte tar så stor plats och på andra sätt inte sticker ut från 

mängden. Prestationsmätningarna ger då ett underlag för att se varje individs resultat. 

Respondenterna menar att om företaget inte skulle utföra några prestationsmätningar skulle 

risken uppstå att alla anställda skulle bli indolenta, prestationsmätningarna skapar drivkraften 

och vilja att hela tiden utvecklas framåt att prestera bättre.      
 

Prestationsmätningarna görs utifrån varje agent, där varje minut övervakas under hela 

arbetsdagen. Detta kan uppfattas som ett kontrollinstrument då varje inloggad tid, tillgänglig 

tid och även raster registreras av arbetsgivaren. Dock menar en del respondenter att ledarna 

inte tittar utifrån varje dags prestationer, de menar att alla kan ha dåliga dagar samt att allt inte 

är svart och vitt. Det handlar om individer och vad agenterna själva kan styra och det som de 

inte kan styra. En respondent beskriver att exempelvis är vissa kunders problem mer krävande 

och av en svårare grad, skulle en agent under en dag ha tre sådana samtal kanske agenten inte 

kan fylla målet för antalet mottagna samtal. Detta innebär att bedömningen av 

prestationsmåttet speglar en missvisande bild. Respondenterna menar att det är essentiellt att 
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teamledaren måste hålla en god kommunikation gentemot alla agenter för att skapa en helhet 

över prestationsmätningarna och dess resultat.   

 

4.3 Individuell motivation kontra detaljstyrning  
 

Ett antal respondenter berättade att det finns ett rätt och ett fel sätt att använda sig av 

prestationsmätningarna. De menar att utifrån det rätta sättet ska teamledaren alltid använda sig 

av en god ton, kritik skall aldrig ges med ett negativt inslag. Teamledaren ska sträva efter att 

få individen att själv bedöma och utvärdera sin arbetsprestation. Utifrån detta ska en 

trygghetzon skapas mellan teamledaren och individen, där individen känner förtroende för 

teamledaren. Om teamledaren ser att vissa prestationsmätningar inte är bra behövs en 

kontinuerlig dialog med agenten. Målen måste vara realistiska och uppnåbara och agenterna 

skall inte tävla mot varandra utan mot sig själva. Respondenterna menar även att rätt sätt att 

använda sig av prestationsmätningarna är genom övergriplig och individuell feedback samt 

coachning. Teamledarna kan inte bara slänga ut siffror utan det är även viktigt att förklara 

varför och vad som ligger bakom de olika mätningarna. Prestationsmätningarna ska ses som 

en ram att jobba inom. Ambitionen bör vara att de anställda ska känna en tillfredsställande 

trygghet, där de även kan kliva utanför ramen för att utvecklas. 

 

Om prestationsmätningarna används på fel sätt resulterar det i negativa följder. En del 

respondenterna menar att ett fel sätt att använda prestationsmätningarna är att exempelvis 

använda dessa som en piska. Följderna av detta beror till stor del på individuella skillnader. 

Respondenterna anser att för en svag individ kan det ge katastrofala följder som leder till att 

individen inte får möjlighet att utveckla sig själv och växa i sin arbetsroll. Vid ett felaktigt 

användande kan det kväva individerna istället för att motivera dem. Prestationsmätningarna 

skall inte användas som detaljstyrning, det kan leda till att de anställda söker sig bort från 

företaget. En risk med användandet av prestationsmätningar kan vara att en del chefer har 

svårighet med att skilja mellan individen och resultatet. Andra respondenter menar att piskan 

ibland behövs. Att om målen inte uppnås eller om det ges väldigt dåliga resultat är det en 

fråga om piska och morot. ”Vissa agenter behöver ha både och medan andra agenter är mer 

självgående”. 

 

4.3.1 Individuell motivation 
 

Uppföljning och feedback är en viktig del av de prestationsmätningar som fallföretaget gör. 

Dessa sker dock inte efter ett strikt schema utan teamledarna väljer själva hur ofta eller hur 

mycket av uppföljningar de vill delge sina agenter. Vanligtvis sker uppföljningar och 

feedback oftare till nya agenter än till lite mer rutinerade agenter och även de agenter som 

ligger sämre till i mätningarna får mer feedback och följs upp mer kontinuerligt. Enligt 

respondenterna får de anställda feedback både genom team samt individuell coaching, vilket 

skapar motivation till de anställda. Det är framförallt teamledarna som använder sig av 

coaching för att motivera agenterna. Coachningen sker framförallt i muntlig form, mellan 

teamledaren och agenten, men kan även ske via mail. 

 

För att alla inom teamet ska uppnå samma mål, krävs att agenterna själva uppnår sina egna 

individuella mål. Respondenterna menar att utan mål finns inget incitament att uppnå en hög 

prestation, ingen motivation och inget att sträva efter. De anser även att i denna bransch bör 

individen vara väldigt målmedveten och ha en drivkraft för att vilja utvecklas och uppnå 
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utsatta mål. ”Ingen betalar oss för att vi bara sitter här och sitter”. Respondenterna menar att 

målen är satta som motivationsfaktorer, de utgör ett redskap som visar åt vilken riktning de 

anställda skall gå. Agenterna anses bli belåtna genom att prestera efter målen och känner 

positivitet för sin egen prestation. Respondenterna menar även att det finns individuella 

skillnader. Vissa individer är drivna av att ständigt vilja gå framåt, där målen inspirerar till 

utveckling.   

 

De individuella prestationsmätningarna kan även verka som redskap vid lönesamtal. Vid 

löneökning finns en pott som skall delas ut bland de anställda, varvid resultaten från 

prestationsmätningarna kan agera som ett underlag för löneökning. De individer som uppnår 

målsättningarna ges även möjligheten att utvecklas och göra karriär i företaget. De tillskrivs 

mer ansvar och kan få större variation i sina arbetsuppgifter. Inom fallföretaget finns 

exempelvis ett ledarskapsprogram, vilket öppnar upp för karriärsmöjligheter. Gällande 

prestationsmätningarnas individuella värde är uppfattningen olika bland respondenterna. En 

av respondenterna påpekade att även om resultaten från prestationsmätningarna kan vara till 

fördel i lönesamtal anses det vara av tyngre vikt för individen att prestera och genom det få 

chans att utvecklas samt anta andra arbetsuppgifter med mer ansvar. Respondenten menar att 

på lång sikt motiveras individen mer av utveckling, ökat ansvar och mer tillfredställande 

arbetsuppgifter än en ökning av finansiell karaktär. En annan respondent beskriver att 

individer inte gärna vill bli en i mängden, de vill sticka ut samt få bekräftelse på bidragandet 

och utförande i sitt arbete. Respondenterna menar att prestationsmätningarna agerar som 

motivationsfaktor genom att individen själv ser hur han eller hon presterar, vilket bidrar till att 

uppnå personlig utveckling. 

 

Kunskapen om att fallföretaget gentemot klienten kan nå de satta målen, anses vara av stor 

vikt hos respondenterna. Genom att sträva efter att ständigt utvecklas och ha som målsättning 

att ligga bättre till än de mål som är satta ser respondenterna som en ständig progress. 

Erkännande och beröm ges när en individ når de uppsatta målen, i vissa fall organiseras nya 

mål. Det finns dock en viss mättnad i att nå målen. För teamledaren innebär detta att se till att 

ge kontinuerlig feedback så att agenten håller sig kvar vid målen och inte dalar nedåt igen. Att 

målen har uppnåtts innebär på så sätt inte att ledaren kan sluta coacha. En del respondenter 

hävdar att vid måluppfyllelse bjuds det på fika. Fallföretaget har även en belöning i form av 

månadens medarbetare, där resultaten i prestationsmätningarna är en av de aspekter som 

ligger till underlag för utmärkelsen. Den anställda får då ett diplom och blir presenterad på 

fallföretagets intranät som månadens medarbetare med en motivering till bemärkelsen. 

 

Respondenterna upplever generellt prestationsmätningarna som ett väldigt positivt verktyg 

vilket de inte skulle klarat sig utan. De anser att mätningarna är till för att de anställda ska 

vara effektiva. I ett produktionsföretag syns det fysiska resultatet av det som tillverkas av de 

anställda. Dock syns inte resultatet på samma sätt i callcenterbranschen, vilket innebär att 

prestationsmätningarna anses vara av ytters vikt för att bekräfta vad de anställda 

åstadkommer. När individer har problem med att uppnå de utsatta målen måste teamledaren 

undersöka roten till problemet. Teamledarna finner prestationsmätningarna som ett bra 

verktyg för detta ändamål. När problemet har identifierats sätter teamledaren in stöd och 

åtgärder, det kan exempelvis vara att det finns en kunskapsbrist hos agenten vilket innebär att 

individen behöver mer utbildning. Vid mobiliseringen av ett problem är det i betydande grad 

av värde att teamledaren coachar och ger konstruktiv kritik för att få agenten att prestera.  

 

Prestationsmätningarna agerar som ett incitament för många av agenterna. Då de har något att 

tävla mot. Vissa agenter granskar teamets prestationer gentemot målen för att vidare 
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individuellt tävla mot dem. De strävar på så sätt efter att vara bättre än genomsnittet. En 

utmaning för teamledarna är att förklara varför prestationsmätningarna finns och varför de är 

viktiga. Detta för att få individerna att förstå vikten av prestationsmätningarna och därigenom 

motiveras till utveckling. 

 

Respondenterna menar att det finns stora individuella skillnader i hur agenterna upplever 

prestationsmätningarna. Alla agenter blir inte motiverade av prestationsmätningarna. En del 

agenter upplever prestationsmätningarna som krävande och/eller som ett stressmoment, 

genom att de ständigt blir utvärderade. Respondenterna har gett en rad olika svar på varför 

cheferna tror att visas agenter reagerar på detta sätt. Först och främst har det påpekas att 

individer är olika och reagerar olika på olika former av styrning. Hur mycket livserfarenhet 

och vad individen har med sig i bagaget, påverkar hur individen reagerar. En del respondenter 

har angett att det finns vissa agenter som har attitydsproblem, vilka de kan coacha och ge 

feedback i all oändlighet men där inget resultat, trots coachning, uppnås. En del respondenter 

har svarat att för vissa kan avsaknaden av intresset helt enkelt bero på att agenten inte bryr 

sig, vare sig individen gör bra ifrån sig eller inte. Det kan även bero på trötthet, en individ 

som inte längre känner sig inspirerad av sitt jobb men inte orkar ta sig vidare till något annat. 

En av respondenterna beskriver det som att vissa vill inte vara kvar i företaget men har inte 

förmågan att ta sig därifrån. Vidare hävdar en annan respondent att dessa individer får stora 

påtryckningar och får läget förklarat för vad som ska göras, i annat fall kan individen gå 

vidare med sitt liv. Dessutom kommer många av agenterna direkt från skolan och är inte vana 

vid de krav som yrket ställer på dem.  

 

4.3.2 Individuell detaljstyrning 
 

Enligt respondenterna använder sig callcenterbranschen av väldigt många 

prestationsmätningar. Många mätningar är satta som standard för branschen, framförallt 

kräver klienterna som fallföretaget sluter avtal med att prestationsmätningar implementeras 

och verkställs. Prestationsmätningarna används som riktlinjer för vad fallföretaget ska 

prestera i förhållande till avtalen med klienten, det ses som en bekräftelse att avtalet uppnås. 

Det sker kontunerliga möten mellan fallföretaget och klienterna med rapportering av 

resultaten från prestationsmätningarna. Om resultaten inte är bra finns det risk att fallföretaget 

får böta. Resultaten från prestationsmätningarna har därmed en väldigt stark påverkan på det 

finansiella. De flesta respondenterna upplever att de har en väldigt liten påverkan på vilka 

prestationsmätningar som används i verksamheten. En del upplever att de inte kan påverka 

mätningarna alls. De anser även att klienterna har ett svart/vitt synsätt på hur fallföretaget 

presterar. De menar att klienterna enbart ser till resultaten i prestationsmätningarna. 

 

Fallföretaget är ett internationellt företag där mycket av besluten som läggs för hur och vad de 

skall mäta bestäms i andra länder. De prestationsmätningar som fallföretaget främst kan 

påverka handlar om mätningar som inte fungerar för Skandinavien. En av respondenterna, 

med många år i branschen, menar att konkurrensen har hårdnat på grund av de lågavlönade 

länderna. Genom detta ställs väldigt höga krav från klienter på produktivitet och effektivitet, 

vilket respondenten anser inte är till förmån för de anställdas välmående. En klient kan 

exempelvis ha som krav att ett samtal mellan agent och kund maximalt får ta 12 min. Om 

agenten överskrider tiden får fallföretaget inte mer betalt, vilket sätter stor press på agentens 

presterande. Ett fåtal respondenter har uttryckligen hävdat att prestationsmätningarna inte 

skall användas som detaljstyrning av framförallt teamledarna. De menar att allt är relativt i 

förhållande till olika individers prestationer där ett svart/vitt synsätt inte bör användas. En 
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respondent uttrycker det som; ”På vissa ser man genom fingrarna.” Vissa mätningar 

korrelerar med varandra vilket bidrar till att vissa mätningar kan se mellan fingrarna på vissa 

mätningar eftersom de påverkas av andra mätningar. Mätningarna rapporteras i gröna och 

röda siffror. Gröna står för ett bra resultat, röda står får ett dåligt resultat. Röda siffror betyder 

att någonting måste åtgärdas, detta är teamledarens viktigaste roll. En del respondenter menar 

att det inte finns någon acceptans för ett mellanskikt. Kravet är gröna siffror. Vilket leder till 

ett svart/vitt synsätt. 

 

Hur mycket tid teamledare lägger på uppföljningarna från prestationsmätningarna skiljer sig 

åt mellan olika teamledare. En del menar att man bör titta på en helhet och inte på detaljnivå. 

Prestationsmätningarna mäts dock på daglig basis, det går att titta på effektivitet hos 

agenterna per timme. Flertalet respondenter anger även att de använder sig av daglig 

uppföljning av prestationsmätningarna. Gällande alla mätningar som utförs följs de upp på 

såväl daglig basis som vecko-och månads basis. Det som främst tittas på per daglig basis är 

exempelvis kundnöjdheten, AHT, KPI, och att agenterna loggar alla samtal. Som tidigare 

påpekats måste även loggningen av samtal måste ske på ett speciellt sätt. 

 

Den coachning som teamledarna ger till agenterna skall skriftligen föras in i ett datasystem. 

Systemet är utifrån individnivå vilket betyder att agenterna inte kan se varandras loggar. Bara 

de själva, deras teamledare och de med högre position kan se loggarna. Teamledaren för in 

uppföljningen med feedback till agenten vilka i sin tur läser och bekräfta det i systemet. Vissa 

respondenter anser att det är av stort värde att allt dokumenteras, så att teamledaren i sin tur 

kan stödja sig på den coachning och feedback som har getts. Det sker dock inte alltid 

kontinuerligt att agenterna självmant loggar in, läser och bekräftar rapporteringen i 

datasystemet. Ibland behövs lite uppmaning pushning från teamledaren för att agenterna ska 

använda sig av datasystemet.  

 

Prestationsmätningarna är ett sätt att hålla koll och styra upp verksamheten. Fallföretaget vill 

maximera sin vinst och kräver därmed att de anställda skall vara så effektiva som möjligt. 

Vissa respondenter påpekar att systemet ibland kan uppfattas som övervakande men att 

ambitionen med system inte är av det slaget. Respondenterna menar även att arbetsbördan blir 

bättre för alla agenter om alla bidrar med effektivitet och presterar bra. Agenter som inte 

presterar enligt målen sätts i system där de följs upp oftare än agenter som presterar enligt 

målen.  
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4.4 Sammanfattning av empirin 
 
 
 

Prestationsmätningar som ett sätt att 
skapa värde i verksamheter 

Prestationsmätningarna utförs framförallt för att 
maximera vinst, effektivisera och uppnå ett bra 
arbetsklimat genom en jämn arbetsbörda för alla 
individer i verksamheten. 

Prestationsmätningar med 
individperspektiv 

Prestationsmätningarna utförs på individnivå. 
Ambitionen är att effektivt finna kunskapsbrister och 
identifiera utbildningsbehov. 

Individuell motivation kontra 
detaljstyrning 

Den empiriska studien har påvisat att det finns ett rätt 
och fel sätt att använda sig av prestationsmätningarna. 
Ett rätt sätt är att använda dem som ett verktyg som 
skapar motivation hos individen. Ett fel sätt är att 
använda mätningarna som detaljstyrning.   

Individuell motivation Uppföljning och coachning anses vara av vikt för att 
användningen av prestationsmätningarna skall leda till 
motivation hos de anställda. De anställda får ett mått 
på vad de presterar och genom coachning och 
feedback möjliggörs för individen att själv känna 
motivation till att nå upp till de utsatta målen. 

Individuell detaljstyrning Då användandet av prestationsmätningarna upplevs 
som detaljstyrning känner de anställda sig övervakade. 
Detta kan leda till ett defensivt beteende med 
motivation som avtar. 

 
 

 
  

Figur 5. Egen modell över en sammanfattande tabell för den empiriska studien. 
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5. ANALYS 
 

I det här kapitlet kopplas den teoretiska referensramen samman med den empiriska 

undersökningen. Kapitlet är även indelat för att svara mot studiens syfte vilket är att belysa 

och skapa förståelse utifrån ett individperspektiv gällande prestationsmätningar.  

 

5.1 Prestationsmätningar som ett sätt att skapa värde i verksamheter. 
 

Prestationsmätningar har ur ett historiskt perspektiv utgått från finansiella aspekter (Neely, 

1999; Bourne et al. 2000; Marchand & Raymond, 2008). Under 1980 -talet förändrades synen 

på prestationsmätningarnas användningsområde, där traditionella prestationsmätningar 

kritiskt ansågs vara begränsade till finansiella avkastningar. Fallföretaget grundades 1985 

vilket innebär att förändringen av traditionella prestationsmätningar anträtt. 

Prestationsmätningarna i fallföretaget utgår i stor omfattning från ett externt perspektiv. Enligt 

Bourne et al. (2000) medförde förändringen av de traditionella prestationsmätningarna till en 

utveckling av flerdimensionella prestationsmätningsramar. Respondenterna menar att en 

standardram finns inom företaget vilken anpassas efter externa intressenter, då främst de 

uppdragsgivare företaget slutit kontrakt med. Balansen mellan de externa och interna 

aspekterna för prestationsmätningarna är av en betydande vikt. Dock urskiljs det inte, i lika 

tydlig mening, den finansiella och icke-finansiella anknytningen. Utifrån de externa 

faktorerna finns en finansiell reflektion för vilka prestationsmått som ska användas. Att 

prestationsmätningarna utgår från att på individnivå kunna granska de anställdas prestationer 

utifrån en sekund basis. I detta fall kan ingen hänsyn visas till att individer utgår från olika 

preferenser (Mollick, 2012). Dock hävdar vissa respondenter att människor inte arbetar 

effektivit vid monotona arbetsuppgifter och måste ges möjligheten att prestera efter sin egen 

kapacitet och förmåga. Datahanteringen på sekundbasis kräver även enormt mycket tid för 

bearbetning. Enligt Halachmi (2005) finns en påtaglig risk att hanteringen av 

prestationsmätningar överstiger kostnaden för den nytta som prestationsmätningarna ger. 

Detta ger incitament för verksamheter till eftertanke om nyttan verkligen överstiger kostnaden 

för hanterandet av prestationsmätningarna. Respondenterna menar att de själva väljer vilka 

prestationsmätningar som anses vara essentiella och negligerar resterande. Dock menar de 

flesta respondenterna att alla prestationsmätningar tillvaratas inom företaget men utifrån olika 

avdelningar och utifrån olika hierarkinivåer. Enligt Neely (1999) genereras en omättlig mängd 

data, dock används generellt endast små fragment av all insamlade data. Möjligheten till 

oändliga analyser skapar en tvångspresterande arbetsmiljö, där kvalitet, flexibilitet och 

delegerad ansvarshet utgår. Detta får en stor påverkan på de individuella aspekterna. 

Respondenterna är dock väl medvetna om att prestationsmätningar lätt skapar statiska 

tankestätt, där de mänskliga perspektiven lätt glöms bort. Det är av stort värde att utifrån en 

ledningsposition skapa förståelse för de mänskliga begränsningarna gällande prestation.  

 

Enligt Marchand och Raymond (2008) spelar prestationsmätningar en allt viktigare roll. 

Prestationsmätningarna används till mer än bara styrning, de fungerar även som stöd för 

ständiga förbättringar samt ledarutveckling. Fallföretaget samlar automatiskt in 

prestationsmätningarna, vilket sker på detaljnivå. En fördel med de detaljerade 

prestationsmätningarna anses, enligt respondenterna, möjliggöra för ledarna att sätta 

agenterna under lupp för att vidare analysera de eventuella brister som påträffas. Vilket 

underlättar när agenterna inte når fram till de utsatta målen, varvid ledarna kan visa på det 

statistiska underlaget. Respondenterna menar att mätningarna hjälper dem se om agenterna 
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har kunskapsbrist och kan då, utifrån prestationsmätningarna, ge mer stöd och utbildning till 

agenterna. Halachmi (2005) menar att det är svårt att förbättra prestationer om det inte finns 

någon data på prestationerna. För att upptäcka brister behövs någon form av kriterier för vad 

som bör vara. Även om alla prestationsmätningar inte används i nuläget möjliggörs, genom 

prestationsmätningarna, en historisk förhållningspunkt. Verksamheter kan därigenom lättare 

se vart bristerna finns och sätta in åtgärder innan det är för sent. Risher (2013) menar att 

prestationsmätningar ofta anbelangar ett negativt händelseförlopp. Vilket vid uppdagandet 

utvecklas till en positiv anspegling. Vidare menar Risher (2013) att ledaren ska hållas 

ansvarig för att kontinuerligt följa upp de prestationsmätningar som görs varvid de negativa 

händelseförloppen upptäcks i tidigt skede.  

 

Prestationsmätningarna i fallföretaget utgår från en basis att korrelera med varandra. Enligt 

Neely (1999) finns ett samband mellan kundnöjdhet och finansiella resultat. Han menar att 

marknaden prioriterar värde framför ett lågt pris. Detta medför att de icke-finansiella 

aspekterna av prestationsmätningar även tillför ett externt synsätt. Respondenterna menar att 

värde utifrån ett externt synsätt handlar om ett trevligt bemötande och bidragande kunskap. 

Prestationsmätningar möjliggör för uppföljningen av kundbemötande, där potential finns för 

vidare individuell utveckling. 

 

5.2  Prestationsmätningar ur ett individperspektiv 
 

Enligt respondenterna anses prestationsmätningar som är av arten kvantifiering av prestation 

vara ett verktyg för att som individ, kunna bedöma sin egen prestation i jämförelse med mål 

och/eller andra individers prestationer. Halachmi (2005) menar att prestationsmätningar som 

enskild indikator inte bidrar till förbättrade prestationer vilket påvisar, som även 

respondenterna har påpekat, att ledningen inte exklusivt kan presentera siffror och fordra att 

individen ska prestera ett bättre resultat. För att utveckla och uppnå hög prestation krävs 

därigenom att prestationsmätningarna används utifrån såväl ett kvantitativt som kvalitativt 

slag (ibid). Genom att dels presentera de kvantitativa mätningarna med coachning och 

feedback från dem kan detta angreppssätt uppnås. Individuella skillnader påverkar på 

människornas beteende, reflektering och utveckling (Eisele et al. 2013). Det är därför viktigt 

med kontinuerlig feedback för att skapa utvecklingsmöjligheter på individnivå. Att ledarna i 

fallföretaget kontinuerligt följer upp mätningarna med feedback och coachning till agenterna, 

möjliggör för att fortlöpande hålla agenterna på rätt väg mot målen. Respondenterna menar att 

hur individerna uppfattar prestationsmätningarna beror till stor del på hur teamledarna lyckas 

förmedla budskapet gällande prestationsmätningarnas funktion för företaget i helhet. Dock 

kan teamledarna bara influera till viss del, de individuella skillnaderna och den personliga 

uppfattningen har stor betydelse för hur information från teamledarna tolkas (Mollick, 2012).  

 

Prestationsmätningar används med utgångspunkt att effektivisera och målsätta en viss 

handling (Neely et al. 1995). Enligt respondenterna används prestationsmätningar som ett 

verktyg för att öka de finansiella intäkterna och därigenom styra/leda de anställda till att 

prestera mer effektivt. Att använda sig av individuella prestationsmått bidrar, enligt Aguinis et 

al. (2013), till en ökning av effektivitet för varje enskild medlem i företaget. 

Prestationsmätningarna är dock i fallföretaget inte anpassade utifrån individerna utan konträrt, 

individerna mäts på individnivå för att coachas mot bestämda gemensamma mål. Enligt en del 

respondenter är de individuella skillnaderna ibland till fördel för företaget. De menar att de 

individuella preferenser kompletterar varandra, vilket i sig skapar en mer effektiv 

arbetsprocess. Fallföretaget har ändock som målsättning att alla anställda ska prestera 

Hårda mål Mjuka Mål 
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likvärdigt, varvid arbetsbelastningen ska bli jämn fördelad. Mollick (2012) menar att alla 

individer har potential att utföra samma sorts arbetsuppgifter dock tillför individer olika 

preferenser. Detta medför att individerna blir begränsade till sin personlighet vilket leder till 

att alla individer inte har samma förutsättningar. Genom att sträva efter att alla individer ska 

arbeta likvärdigt skapas en monoton, oinspirerad och mekanisk arbetsmiljö (Eisele et al. 

2013). En del respondenter påpekar att individuella skillnader kan vara fördelaktigt för 

företaget. Vissa agenter kan exempelvis hantera många samtal på kort tid vilket är effektivt 

under de stunder telefonköerna är långa. Andra agenter är inte lika effektiv tidsmässigt men 

ger ett kundmötande som är av en väldigt hög servicegrad. I de prestationsmätningar som 

utförs på dessa individer ser företaget dock inte till att anpassa målen efter individernas 

kapacitet och intresse. En del respondenter har påpekat att för nya agenter sätts ibland 

inofficiellt individuella mål som då är lägre än standardmålet. Detta för att agenterna inte ska 

känna att målet är ouppnåeligt. Ambitionen är dock densamma att agenten skall uppnå 

standardmålet i slutändan. De individuella prestationsmätningarna strävar därmed till en 

likvärdig prestation, där alla ska uppnå samma mål. Inofficiellt innebär det att vissa 

respondenter blir bekräftade utifrån deras styrkor som individer, officiellt är det ändock 

samma gemensamma mått på prestationer som bekräftas. Mollick (2012) samt Aguinis et al. 

(2013) utifrån Sales et al. (2006), menar att det krävs en variation av olika personligheter för 

att få ett välfungerande team. Dock ger fallföretaget en tvetydig bild när vissa respondenter 

anser att det är människor som är i fokus, varvid prestationsmätningarna är tänkt att användas 

för att observera varje individ. Eisele et al. (2013) anser att individuella prestationsmått kan 

konstrueras för att fånga upp de individuella erfarenheterna och preferenserna.  

 

Den empiriska undersökningen visar att utifrån respondenterna uppfattas 

prestationsmätningarnas syfte avvikande. En del respondenter ser prestationsmätningar som 

en positiv aspekt för att bekräfta de individuella prestationerna, andra respondenter ser 

prestationsmätningarna som ett måste för en fungerande verksamhet. Otley (2012) menar att 

olika styrningsansatser ger reflektioner utifrån olika individer. Han anser att personlighet och 

individuella beteenden har en stor påverkan på hur prestationsmätningar uppfattas och 

hanteras. För att skapa en enhetlig verksamhet krävs en homogen utgångspunkt. Om ledarnas 

perspektiv på prestationsmätningar divergerar ges ingen tydlig utgångspunkt till deras 

underordnare. Ansatsen för att uppnå utsatta mål och resultat får en diffus anspegling, då 

respondenternas intentioner särskiljer sig (Otley, ibid). En del respondenter belyser, vikten 

avseende hur agenten tilltalas. Detta visar på en förståelse gällande att alla individer inte kan 

styras/ledas utifrån ett analogt hanterande. Dock hävdar en del respondenter att de inte når 

fram till alla agenter. En del agenter blir inte motiverade av coachning, vilket i sin tur leder 

till ett oförändrat resultat där agenten inte presterar. Även ambitionen att nå målen blir lidande 

då agenten förbiser vikten av individuell prestation. Detta kan hänföras till att individer är 

olika. Teamledarna är såväl som agenterna individer och påverkas i sin tur av den styrande 

hierarkin. Att teamledarna inte når fram till vissa agenter med budskapet om 

prestationsmätningarna och vikten att prestera, kan även hävdas ha en koppling till att 

teamledarna själva är individer med olika preferenser. Enligt Brumback (2003) måste alla 

teambaserade verksamheter ta hänsyn till såväl teamet som helhet som individerna i teamet. 

Han menar att teambaserade företag måste implementera ett vi-perspektiv med ett jag-

perspektiv.  

 

5.3  Individuell motivation kontra detaljstyrning  
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Brumback (2003) hävdar att det är länge sedan känt att människan är programmerad att vilja 

hantera sitt egna liv och att människan har ett psykologiskt behov av att kontinuerligt utveckla 

sin egen potential. Genom att fallföretaget kontinuerligt arbetar med att coacha och ge 

feedback utifrån de målsättningar som finns öppnas möjligheter för individerna att utvecklas. 

Respondenterna menar dock att alla individer inte vill ta sig till detta och är viljelösa mot 

utveckling och se till prestationerna de utför. Brumback (ibid) hävdar vidare att människor 

som känner makt över sin egen situation och ansvarshet presterar högre än människor som är 

styrda av kontroll. Vidare menar Brumback (ibid) att ansvarsfullheten inte bör uppkomma ur 

regler. Respondenterna antyder att det finns ett rätt sätt och ett fel sätt att leda agenterna. Rätt 

sätt är att utgå från prestationsmätningarna som en ram d v s inte detaljstyra utan skapa ett 

individuellt och relaterande synsätt. En del respondenter har ändock påpekat att vissa agenter 

uppfattar prestationsmätningarna som väldigt kontrollerande och övervakande. Detta kan vara 

avgörande för om individen skall ta sig till prestationsmätningarna och motiveras till att 

utvecklas utifrån resultaten.   

 

5.3.1 Individuell motivation 

 

Brumback (2003) menar att när förväntningar är utmålade för individer kan dessa själva styra 

sig till en hög prestation dock kräver detta att individen själv känner egenmakt. Alfes et al. 

(2013) belyser HRM perspektivet ur ledningsaspekter, där individen känner ansvarstagande 

och solidaritet gentemot företaget. Detta bygger ett engagemang och ett fokus på högre 

prestationer. Enligt respondenterna är detta en individuell inställning vilken i vissa fall kan 

vara svår att uppnå. De menar att en del individer inte ser arbetet som tillräckligt utmanande 

eller inspirerande. Individernas inställning tyder på att branschen inte är tillräckligt 

stimulerande men de har ingen energi att söka nytt arbete. En annan bidragande faktor till 

varför vissa agenter inte anammar prestationsmätningarna som en motivationsfaktor är, enligt 

respondenterna, beroende på agenternas ålder. De menar att många agenter är väldigt unga, 

vilka nyligen gått ut gymnasiet och därmed inte är vana vid de höga krav som följer med 

prestationsmätningar och branschen som helhet. Det är därmed av vikt att verksamheten och 

ledningen förmedlar företagets vision, målriktning och en organisationskultur som stödjer 

detta för att skapa förståelse hos dessa agenter (Brumback, 2003).  

 

Enligt respondenterna uppmärksammans de individuella skillnaderna genom 

prestationsmätningarna. Dock utgår många teamledare från att skapa en jämnvikt gällande 

prestationer, där alla agenter presterar likvärdigt för att generara en analog arbetsbelastning. 

O’Conner (2005) menar att det finns en risk att individens motivation avtar om ledningen ser 

bort från de individuella prestationerna. Trots att verksamheter använder sig av individuella 

prestationsmått finns en risk att motivation avtar om skillnaderna mellan individerna inte 

uppmärksammas, vilket kan upplevas när målsättningen alltid är densamma för alla individer. 

Respondenterna menar att vissa agenter vill ta del av prestationsmätningarna som en 

motiverande faktor. Agenterna vill även ta del av teamets prestationer varvid de kan jämföra 

hur de själva ligger till i förhållande till teamet. Detta används som sporre och drivmedel för 

att höja prestationen. När de individuella prestationerna nås måste nya individuella mål sättas, 

vilka exempelvis kan vara i form av en utveckling inom karriären. En del respondenter menar 

att eftersom det inte finns någon möjlighet till finansiell belöning är det av stort värde att 

återspegla de individuella prestationerna i form av uppmuntran och företagsutmärkelser. 

Respondenterna menar att bedömningen utifrån individuella perspektiv fordras för att teamet 

ska fungera som en helhet. Det ställs även krav på hur väl teamet presterar vilket ansvaret 

ligger hos teamledaren. Varje teamledare vill att deras team ska agera effektivt, detta medför 
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att vissa agenters anlag blir mer attraktiva för att exempelvis kompensera för de individer som 

inte anses vara lika högpresterande. Aguinis et al. (2013) menar att om ledaren lägger för stor 

vikt vid teamets prestationer alstras en negativ spiral varvid de individuella prestationerna blir 

lidande. De menar att vissa individer har en tendens att presterar enbart utifrån det minimum 

som krävs, om prestationerna inte mäts individuellt kommer dessa individer inte finna 

motivation och/eller vilja att arbete mer effektivt. Brumback (2003) manar att individer inte 

kan betraktas ansvariga om inget förväntas av dem. Respondenterna menar att 

prestationsmätningarna skapar en grund för individen att själv vilja prestera efter bästa 

förmåga. De menar att prestationsmätningarna inte bara reflekterar individuella prestationer 

utan även fokuserar på ett samspel mellan organisationen, teamet och individen (van Emmrik, 

2008). 

 

5.3.2  Individuell detaljstyrning 
 

Somliga respondenter menar att flertalet agenter upplever prestationsmätningarna som 

övervakande. Varje samtal agenterna tar emot mäts utifrån flera aspekter, vilket kan uppfattas 

som en kontrollerande och övervakande styrning. Trots att fallföretaget ur ett 

ledningsperspektiv inte har som ambition att använda sig av prestationsmätningarna i form av 

detaljstyrning, finns ändock möjlighet för ledningen att granska utifrån individuella 

prestationer per sekund. En bidragande faktor till att vissa agenter inte bryr sig om 

mätningarna kan därigenom vara, att agenterna känner sig kontrollerade och därför inte finner 

motivation att kontinuerligt utvecklas.  

 

En del respondenter påpekar att vissa agenter inte visar något intresse för att nå de mål som 

prestationsmätningarna utgör. Respondenterna menar att dessa agenter har attitydproblem 

vilket ger en negativ nyans till organisationskultutren. Enligt Alfes at al (2013) bör 

attitydmässiga och beteendemässiga prestationer analyseras och åtgärdas för att främja 

organisationskulturen. Neely et al. (1995) hävdar att om det existerar en organisationskultur 

som straffar och utmärker de individer som inte når upp till målen, ökar risken för att 

människor kommer att ljuga och/eller förvränga resultaten av mätningarna. 

Prestationsmätningarna sker automatiskt via datasystem i fallföretaget eller via utskick från 

kundenkäter vilka även de registreras automatiskt. Därmed är agenternas möjlighet att 

förvränga resultaten mycket små. Är dock organisationskulturen av ett dömande slag kan 

detta medföra att agenterna inte är mottagliga för den feedback som utgår från 

prestationsmätningarna. Detta kan leda till att de anställda ställer sig i en defensiv 

förhållningspunkt mot styrningsansatser (Neely & Powell, 2004). Brumback (2003) menar att 

för att uppnå en hög prestationsnivå krävs att individerna hålls ansvariga för sina egna 

prestationer. Detta leder till ett behov av straff kontra belöningar, vilket kan resultera i ett 

dilemma för verksamheter. En organisationskultur som är av ett dömande slag distanserar 

människor från de individuella mätningar som verkställs. Samtidigt ökar risken att människor 

inte engagerar sig i att sträva efter en högre prestation, om det inte finns något straff kopplat 

till att inte prestera. Vidare menar Brumback (ibid) att om företag inte belönar individuella 

prestationer och ger konsekvenser mot de lågpresterande, kommer de högst presterande 

individerna att söka sig bort från företaget samtidigt som de underpresterande kommer att 

stanna kvar. 
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6. Bidrag 
 

Studiens bidrag svarar upp till syftet för studien. I detta kapitel kommer vi utifrån den analys 

som förts kring prestationsmätningar med individperspektiv att presentera de bidrag som 

studien tillför tidigare forskning.  

6.1  Studiens bidrag 
 

Studien visar på att en tjänsteverksamhet som inte producerar några fysiska varor kan inte 

med ögat se resultat av de tjänster som de förmedlar. Genom prestationsmätningarna 

möjliggörs ett resultat av det som de anställda presterar. Detta styrker påståendet från 

Halachmi (2005) att det existerar en svårighet att förbättra prestationer om inget datastöd på 

prestationen existerar. Prestationsmätningarna kan därmed genom sin existens ge bekräftelse 

till individerna i verksamheten på om de utför en god prestation eller inte. Anställda som 

känner makt över sin egen prestation och ansvarshet kan genom prestationsmätningar 

utveckla sin egen potential och finna belöning i att se hur de själva utvecklas och presterar 

bättre. Neely et al. (1995) och Aguinis et al. (2013) menar att en huvudpunkt för 

prestationsmätningar är att det ämnar öka effektivitet. Halachmi (2005) har påvisat att det 

existerar en risk med att arbetet med prestationsmätningar överstiger kostnaden av det värde 

det tillför verksamheter. Studien visar på att ett sätt för verksamhetsledningar att använda sig 

av prestationsmätningar är för att på ett effektivt sätt finna kunskapsbrister hos de anställda. 

Utan mätningar skulle hanterandet av kunskapsbrister hamna i en mer subjektiv bedömning 

för verksamhetsledningar. En större kostnad i form av tid och energi skulle dessutom läggas 

på verksamhetsledningar för att söka sig till roten av problem vid kunskapsbrister. En påtaglig 
risk med detta angreppssätt är att ett sökande i prestationsmätningar efter kunskapsbrister kan 

leda till att anställda upplever att prestationsmätningarna används av ett dömande slag. Både 

Neely et al. (1995) och Neely och Powell (2004) har tidigare visat på att om 

prestationsmätningar används som ur ett dömande slag kan det leda till förvrängda resultat 

eller defensivt beteende från de anställda. Studien visar att om verksamhetsledningar ständigt 

söker efter fel eller brister kan upplevelsen hos anställda vara att de känner sig övervakade 

och därigenom känna att de inte innehar någon makt över sin egen situation. Om sökandet 

efter fel eller brister blir för påtaglig, riskerar det att anställda kommer tappa intresset och 

sätta sig i en defensiv position och därigenom inte bry sig om prestationsmätningarna som 

följs upp.  

 

Hanterandet av uppföljningarna för prestationsmätningar med individperspektiv blir därmed 

en balansgång mellan att inte söka för påtagligt efter fel och brister men att ändå se till dem 

för att finna brister som behöver uppmärksammas. Hanterandet bör inte gå över till att 

användas som detaljstyrning för individuella prestationer. Användandet av individuella 

prestationsmätningar bör därigenom härstamma från såväl ett kvantitativt inslag som ett 

kvalitativt inslag. Halachmi (2005) menar att prestationsmätningar i sig inte kan leda till 

förbättrande prestationer och de bör vara konstruerade från såväl ett kvantitativt slag som 

kvalitativt. Studien visar att mätningar för resultat kan stå för den kvantitativa delen medan 

förmedlingen och det efterföljande kan bidra med ett kvalitativt inslag. Förmedlingen av 

prestationsmätningarna blir därmed av en påtaglig vikt för att verksamhetsledningar inte skall 

uppfattas att komma med ett dömande angreppssätt mot anställda. Som påvisats i studien kan 

anställda som känner ansvarshet och makt över sin egen situation styra sig själva, vilket även 

hävdats av Brumback (2003). Verksamhetsledningar bör därmed förmedla resultat från 
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prestationsmätningar som ett verktyg för individer själva att följa upp och utveckla sin egen 

potential.  

 

När prestationsmätningar mäts och följs upp på individnivå från verksamhetsledningar kan 

ambitionen med mätningarna anses vara tvetydig när målen i mätningarna inte är anpassade 

utifrån individen. Prestationsmätningarna används på så sätt inte utifrån individens 

möjligheter utan individen ska istället anpassa sig efter den standardram som existerar. 

Mollick (2012), Eisele et al. (2013) samt Otley (2012) har alla påvisat på att individer utgår 

från olika preferenser vilket bidrar med variationer i människors beteende, reflekterande samt 

utveckling. Studien visar att när de individuella prestationsmätningarna strävar efter en 

likvärdighet för alla individer kan motivation för individerna att prestera bättre avta. 

Prestationsmätningar satta efter en gemensam standard lämnar lite utrymme för individen till 

känslan av att själv kunna påverka sin arbetssituation. Den gemensamma standardramen för 

prestationsmätningar kan dock bringa en jämnare arbetsbörda i en verksamhet med en hög 

arbetsbelastning. Genom att följa upp prestationerna kontinuerligt på daglig basis möjliggörs 

verksamhetsledningar att snabbt se anställda som inte presterar som de bör och därigenom 

sätta in åtgärder. Exempelvis coaching. Detta resulterar i att arbetsbördan blir någorlunda 

likvärdig för hela arbetsstyrkan.  

6.2  Förslag till fortsatta studier 
 

I vår studie har vi utgått från verksamhetsledningars synsätt angående prestationsmätningar 

med individperspektiv. Det empiriska materialet har påvisat på hur individuella 

prestationsmätningar för anställda används utifrån en standardram. För att öka förståelsen för 

prestationsmätningar med individperspektiv anser vi att ett intresse för fortsatta studier finns 

för två punkter. 

 

 Studera hur individuella prestationsmätningar upplevs utifrån anställdas synsätt i 
verksamheter istället för verksamhetsledningars synsätt. 

 Studera verksamheter där individuella prestationsmått sätts efter individuella 
målsättningar för att finna likheter och/eller skillnader för vad de tillför verksamheter. 
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8. BILAGOR 
 

8.1 Bilaga 1.   
Intervjuguide 

 
Respondentensnamn, anonymitet i studien? 

 

Befattning? 

 

Antal år i företaget? 

 

Hur många anställda har du under dig? 

 

I vår studie vill vi belysa och skapa förståelse för hur en verksamhetsledning kan använda sig 

av prestationsmätningar ur ett individbaserat synsätt. Vilka prestationsmätningar använder ni i 

företaget? 

 

Kan du ge en förklaring till vad detta innebär? 

 

Varför använder ni specifikt dessa prestationsmätningar, utifrån vems intresse är det beslutat? 

 

Hur rapporteras prestationsmätningarna och vem rapporteras dessa till? 

 

Utifrån ditt synsätt hur upplever du detta system? 

 

Hur följer ni upp prestationsmätningarna? 

 

Tillvaratas alla prestationsmätningar som görs inom företaget? 

 

Utifrån din uppfattning vad anser du uppföljningarna bidrar med? 

 

Använder du dig, i ditt arbete, av de prestationsmätningar som görs inom företaget? 

 

Om ja, finner du stöd i prestationsmätningarna för de beslut du fattar? 

 

Upplever du att du kan påverka vilka prestationsmätningar som görs inom företaget? 

 

Upplever du att ert prestationsmätningssystem uppdateras med jämna mellan rum?  

 

Hur uppfattar du att prestationsmätningarna används och tillvaratas inom företaget? 

 

Används prestationsmätningar som ett styrmedel för företaget? 

 

Används prestationsmätningar utifrån individuella aspekter, det vill säga har 

prestationsmätningarna en påverkan på varje individ i företaget? 

 

Kan du se någon fördel eller nackdel med att prestationsmätningarna används utifrån 

individuella aspekter? 

 


