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Sammandrag         

     
Problematisering 

Prestationsmätning har förändrats från att ha dominerats av finansiell mätning till att bli mer 

flerdimensionellt och avancerat. I och med att allt går att mäta gäller det för företag att erhålla 

mening i mätningen, inte minst hos dess användare för att vara framgångsrik i arbetet.  
 

Syfte 

Studiens syfte är undersöka hur medarbetare förstår och tolkar Key Performance Indicators, 

KPI:er, de mäts genom.  
 

Metod 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär och genomförs genom att studera och intervjua 

medarbetare på en svensk storbank. Detta sker genom ett tematiskt upplägg kring 

semistrukturerade intervjuer. 
 

Slutsats 

Slutsatsen i denna undersökning är att bankens medarbetare till stor del förstår KPI:erna de 

mäts genom, men att deras inställning och tolkning av dessa är att de emellertid saknar syfte 

och mening. 
 

Nyckelord: Prestationsmätning, Key Performance Indicators, Medarbetare, Förståelse, 

Tolkning. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste decennierna har företags attityd till ekonomistyrning förändrats dramatiskt. 

Redan när Kaplan och Norton introducerade Balanced Scorecards 1992, började synen på 

prestationsmätning att förändras. Detta sätt att arbeta med att utvärdera prestation, med andra 

ord, genom att koppla ihop både finansiell - och icke-finansiell mätning med strategi har varit 

betydelsefullt för dagens sätt att se på prestationsmätning. Begreppet har utvecklats från att 

vara endimensionellt till att behandla många delar av en organisations verksamhet. Vidare är  

prestationsmätning en av de viktigaste beståndsdelarna i en organisations ekonomistyrning, 

och det är ett verktyg för att med implementera strategier (Anthony et al,  2015, s. 29 & 561). 
 

Med nya verktyg för att visualisera data och information kan organisationer kommunicera de 

resultat och relationer information avser att spegla på ett nya sätt. Prestationsmätningens 

utveckling påverkas av digitalisering och teknologiska framsteg har gjort att mätning samt 

analys kunnat utvecklas och bli mer avancerat (Sharda, et.al, 2014, s.31,143-155). 

Hanteringen av information har således blivit snabbare, enklare och billigare än tidigare 

(Lindvall, 2011, s.53). Men det är också vanligt förekommande att litteraturen negligerar den 

enskilda “aktören” när företagsstyrning dryftas (Lindvall, 2011, s. 47) vilken rimligtvis 

omfattas av det faktum att mätningen förändras. 
 

Att se till information alltför noga riskerar dock att ignorera den sociala kontext som 

människor använder sig av för att avgöra huruvida information är nödvändig. Slutsatsen kring 

hantering av information är att det i mångt och mycket är stående i relation till mänsklig 

logik, och för all informations självständighet och räckvidd så är det i slutändan ändå så att 

människor, efter individuella sammanhang, institutioner och organisationer bestämmer på 

vilket sätt den är betydelsefull (Brown & Duguid, 2000, s. 18). Enskilda individers 

individuella livserfarenheter påverkar tolkningen av data, något som innebär att två personer 

inte nödvändigtvis tolkar samma uppsättning data likadant (Langefors, 1995, s.141). Med 

bakgrund av den förändring som skett har informationens värde lyfts fram som en 

nyckelfaktor gällande huruvida organisationer arbetar med att redovisa information (Van der 

Veeken & Wouters, 2002). Det kan visserligen vara viktigt att utveckla mer information, men 

desto viktigare är att åskådliggöra information som är väsentlig för verksamhetens styrning 

(Lindvall, 2011, s.53).  
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I dagens prestationsmätning har key performance indicators, KPI:er, blivit ett centralt 

begrepp. KPI:er är kvantifierbara mått som används frekvent i organisationers 

prestationsmätning. Det är viktigt att organisationen använde sig av rätt typ av KPI:er, som 

bland annat kombinerar finansiella och icke-finansiell mätning (Anthony et.al, 2015, s.576).  

Vidare är förståelsen för prestationsmätning, ända ned på medarbetarnivå, är en central fråga 

för att lyckas med prestationsmätning och att implementera strategi (Kaplan & Norton, 1996, 

s.126-136) För att lyckas med implementering av strategi gäller det därför att få medarbetare 

att förstå hur den egna insatsen spelar roll för organisationen som helhet. (Kaplan & Norton, 

1996, s.200). Att förstå KPI:er har dock visat sig vara problematiskt för medarbetare (Sharda, 

et.al, 2014, s.147). Mottagaren av KPI:er är ofta mer okunniga än vad sändaren av 

information om KPI:er anar, samt att mottagaren av KPI:er förväntas ha kapacitet att ta till sig 

informationen och fatta rationella beslut. Slutligen återfinns det pedagogiska problemet vad 

KPI:er betyder för dess mottagare (Catasus et al, 2008, s.67-68) vilket denna undersökningen 

tar avstamp i. 
 

1.2 Syfte och frågeställning 

Sammanfattningsvis, har förståelse meningsfullhet och väsentlighet lyfts fram som viktiga 

faktorer för i styrning med information och prestationsmätning. Vidare är medarbetares roll i 

prestationsmätningen dessutom betydelsefull och mätningen blir allt mer utvecklad och 

information blir allt mer tillgänglig, information som dessutom tolkas olika människor 

emellan. I och med detta syftar studien till att undersöka medarbetarnas förståelse och 

tolkning kring de KPI:er de mäts genom. Syftet leder fram till följande frågeställning; 
 

Hur uppfattas KPI:er av medarbetare? 
 

1.3 Undersökningens disposition 

Denna undersökning inleds med en problematiseringen. I nästkommande litteraturgenomgång 

presenteras undersökningens teoretiska ramverk, var på skribenterna redogör för metoden 

som används i arbetet och en reflektion över denna. Vidare presenteras undersökningens 

empiriska material följt av en analysdel och slutsats. Slutligen presenteras förslag till vidare 

forskning.  
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 2. Litteraturgenomgång 

Nedan presenteras undersökningens teoretiska ramverk. Det teoretiska ramverket baseras på 

tidigare forskning kring prestationsmätning, KPI:er och tolkning av information.  
 

2.1. Bakgrund till prestationsmätning  
För att förstå vad prestationsmätningen kan bidra med är det nödvändigt att förstå dess 

ursprung. Ett företags ekonomistyrning handlar om att definiera strategiska mål och att sedan 

mäta och styra arbetet i verksamheten mot dessa mål. Syftet med denna del av 

ekonomistyrningen är att verka som ett verktyg för att implementera de uppsatta målen och 

strategierna (Anthony et al, 2015, s.29). Mer konkret omfattar ekonomistyrningen den 

uppsättning av processer som kopplar strategier till utförande, i syfte att optimera ett företags 

prestation. Processerna beskrivs som “closed-loop”, vilket innebär att de används om och om 

igen likt ett kretslopp (Sharda et al, 2014 s.67-68). Den första komponenten av 

ekonomistyrning är företagets uppsättning av integrerade och analytiska processer som 

adresserar både finansiella och operativa aktiviteter i företaget, det vill säga att planera vad 

som ska mätas utifrån de mål och strategier som satts upp (Sharda et al, 2014, s.150). Därefter 

bör företaget se till att etablera en plan för de aktiviteter och initiativ som ska få dem att 

uppnå dessa strategier. Information måste sedan kommuniceras och sättas i verk, för att sedan 

studeras och analysera prestationen i relation till de uppsatta strategierna. Detta för att 

slutändan kunna utvärdera, förbättra och agera på resultatet som prestationsmätning 

åskådliggjort (Sharda et al, 2014, s.152). 

 

2.2 Prestationsmätning 

Prestationsmätning förser beslutsfattare med information och används dessutom som ett 

verktyg för att klargöra vad företaget anser som är viktigt i en organisation. Genom att 

jämföra utfallet av prestationsmätning mot de standarder och mål som satts upp får 

organisationen information om dess prestation. En utmaning när chefer utformar 

prestationsmätningen är att avgöra vilket prestationsmätning som ska fokuseras på. KPI:erna 

ska spegla hur det går för företaget och vilka delar i verksamheten som kan förbättras, men 

den ger också information om hur underchefer och medarbetare presterar (Anthony et al, 2015 

s.561).  
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Att enbart förlita sig på finansiell mätning har visat sig vara otillräckligt och kan i själva 

verket vara dysfunktionellt för organisationen av flera skäl (Anthony et al, 2015, s.561). Ett 

problem med den finansiella mätningen är att beslut inte alltid tas med hänsyn till långsiktiga 

strategier. Dessutom kan det skapa en kortsiktighet för att nå chefer vill nå snabba finansiella 

resultat, förvrängd kommunikation mellan chefer och ledning samt att data manipuleras för 

egen vinning skull (Anthony et al, 2015, s.575). Spektrumet för prestationsmätning har dock 

kommit att utöka. Prestationsmätning är nu bredare och har gått från att domineras av 

finansiell mätning till att baseras på mätning där både finansiella och icke-finansiella 

prestationsmått ingår Icke-finansiell mätning inkorporeras i ett företags ekonomistyrning för 

att säkerställa intressen hos övriga intressenter (Anthony et al, 2015, s.575).  I utvecklingen av 

prestationsmätning har inga personer varit så betydelsefulla som Kaplan och Norton för att 

säkerställa att ett företags strategi utformas och balanseras väl, men också styrs och mäts rätt 

(Parmenter, 2015).  Balanced Scorecards, BCS, är ett styrmedel som introduceras år 1992 av 

Kaplan och Norton där första steget i att bygga BSC på ett effektivt sätt är att erhålla 

konsensus och förståelse hos chefer om varför implementeringen sker (Kaplan & Norton, 

1996, s.199). Genom att använda BCS, kan en organisation koppla ihop och kombinera 

finansiell och icke-finansiell mätning. Verktyget har fått stor utbredning inom området för 

prestationsmätning och har på flera sätt förändrat dagens syn på prestationsmätning (HBR, 

2007). Balanced Scorecard har en framtidsorienterad syn på styrningen med ambitionen att 

vara ett verktyg inom prestationsmätning som fokuserar på och uttrycker företagets strategi.  
 

2.3 Key Performance Indicators 

Ett sätt att arbeta med prestationsmätning är genom Key Performance Indicators, KPI, vilka 

mäter prestation mot mål, och dessa mäts mot ett jämförande mått för att dra slutsatser om 

prestation (Sharda et al, 2014, s.147). En viktig del i arbetet med KPI:er, som ofta överses, är 

betydelsen av att coacha sina underordnade i hur de kan uppnå bättre resultat (Eckerson, 

2009, s.32). Likt övrig prestationsmätning kan en dessa mått vara av både finansiell och icke-

finansiella karaktär. Det är därför viktigt med ett korrekt skapat prestationsmätningssystem 

som försöker ta alla intressenters behov i beaktande genom att just skapa en blandning av 

relevanta och korrekta finansiella och icke-finansiella mått (Anthony et al, 2015, s. 575-577).  
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2.4 Effektiva KPI:er 

KPI:er bör vara få till antalet med anledning av att människor bara kan fokusera på mellan 

fem till sju KPI:er åt gången. Ett mer genomarbetat argument är att endast en handfull, om 

inte endast en KPI har möjlighet att drastiskt påverka en förväntad utgång. Att fokusera på ett 

fåtal KPI:er medför dessutom en möjlighet för användarna att erhålla en fördjupad förståelse 

om vad som driver det särskilda måttet mot ett visst resultat (Eckerson, 2009, s.18). 

    

KPI:er måste vara enkla att förstå. Medarbetare behöver förstå hur mätningen genomförs, vad 

som mäts och hur mätningen går till. Komplexa KPI:er som kalkyleras genom en 

sammanslagning av index och flertalet andra konstellationer gör det svårt för medarbetaren att 

förstå den underliggande betydelsen av KPI:er och dessutom i förlängningen svårt att agera 

efter. Det är därför viktigt att träna medarbetare efter KPI:s, exempelvis vad som bestämmer 

om en siffra är bra eller dålig. Ibland kan en KPI teoretiskt sett vara bipolärt (Eckerson, 2009, 

s. 20).   

    

Det har påvisats att många företag skapar och använder sig av KPI:er som användare inte kan 

förstå eller har svårigheter att påverka utgången av. KPI:erna bör inte bara vara enkla att 

förstå, utan de måste även vara hanterbara. Ett relaterat problem är dessutom att hierarki, 

vana eller organisationsstruktur kan verka motsägelsefullt i förhållande till att en medarbetare 

kan agera individuellt mot ett specifikt problem (Eckerson, 2009, s. 21). 

  

Data som produceras genom prestationsmätningens KPI:er måste uppfattas som trovärdiga av 

medarbetare. Data måste dessutom vara precis för att medarbetare ska känna tillit till systemet 

och arbeta därefter. Ett sätt att skapa tillit mätningen är att bygga in en funktion som visar hur 

KPI:n kalkylerats och var siffrorna kommer ifrån (Eckerson, 2009, s. 21). 

    

Vidare behöver KPI:er vara i linje för att inte underminera varandra. Olika KPI på olika 

nivåer kan hamna i obalans och påverka varandra negativt. Exempelvis skulle detta kunna 

ske, vilket Eckerson återigen skriver, i en logistikenhet som har ett incitament att hålla 

inventarienivåerna nere, något som skulle innebära att säljpersonal får det svårt att sälja 

produkter med hög omsättning som därför inte finns i lager (Eckerson, 2009, s. 23). Det är 

dessutom viktigt att medarbetare på intet sätt kan kringgå KPI:er. (Eckerson, 2009, s. 23). 
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2.5 Medarbetare och prestationsmätning 

En av de mest dramatiska förändringarna inom ekonomistyrning är att medarbetarnas roller i 

företag har förändrats. Den revolutionära övergången från industrialism till 

informationssamhället kan exemplifieras genom det faktum att synsättet på anställda är att de 

är med och bidrar till och är allt mer viktiga i en organisation (Kaplan & Norton, 1996, s.127). 

I sin teori om balanced scorecard framgår att det är viktigt att ledningen jobbar med att koppla 

strategiarbete till medarbetares roll i företaget för att bli framgångsrik i arbetet. Genom att 

kommunicera organisationens strategi och knyta an till individuella mål kan styrningen skapa 

delade meningar och engagemang hos dess personal. När alla förstår organisationens 

långsiktiga mål, men även strategin för att nå dessa mål kan organisationens samtliga insatser 

och initiativ kopplas till förändringsprocesser (Kaplan & Norton, 1996, s.200). 

Organisationen bör därför praktiskt utbilda och involvera de individer som kommer beröras i 

arbetet (Kaplan & Norton, 1996, s.126-136).   

   

När medarbetare får tillgång till bra och användbar information, kommer de inte bidra till sin 

organisations framgång om de inte är motiverade att bidra för organisationen bästa. Samma 

sak gäller om medarbetaren inte får frihet att fatta beslut och vidta handlingar (Kaplan & 

Norton, 1996, s.136). Vidare lyfts användarvänligheten i det system som används, fram som 

en bidragande faktor till hur medarbetarna uppfattar det. Gällande medarbetares uppfattning 

av system diskuteras medarbetarnas syn på ett systemets användbarhet, Perceived Usefulness. 

Begreppet definieras som, till vilken grad en person tror att användningen av ett specifikt 

system kommer förbättra hans eller hennes prestation i arbetet. Människor tenderar att 

acceptera, eller inte acceptera, informationshanteringssystem beroende av hur de tror att det 

kan få dem att prestera bättre i arbetet (Davis, 1989, s.320).  Detsamma gäller system som är 

svåra att använda och när ansträngningen av att arbeta med systemet överstiger fördelarna av 

dess användning. Ett systems användarvänlighet refererar motsatsvis till vilken grad en person 

tror att ett specifikt system inte kommer vara ansträngande av använda. En applikation som 

uppfattas vara enklare att använda kommer med större sannolikhet bli accepterad av dess 

användare (Davis, 1989, s.320).  
 

2.6 Tolkning av information 

Definitionen av begreppet information är något som diskuteras i litteraturen från att tidigare 

delats upp mellan “data”, “information” och “kunskap”. Även om dessa begrepp har haft 
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olika innebörd under tidens förlopp, advokeras det som nyttigt att definiera begreppen för att 

hantera dem vidare. Just data refereras till observationer gällande huruvida det är ställt med 

saker och ting, exempelvis hur många produkter en inventarielista innehåller. Information 

skapas genom mänsklig interaktion vilket författarna utvecklar i nedanstående del. Vidare 

refereras kunskap till information som har kontextualiserats genom mänsklig interaktion, 

vilket givit det en större mening (Davenport, 1997, s. 8-9). 

   

Information kan ses som en raffinerad produkt av data, eller abstraktioner som har tolkats och 

givits en mening (Boland, 1993). Infologi är ett teoretiskt begrepp som behandlar 

informationsdesign och informationsprocesser. Ur detta kommer att data inte innehåller 

information, utan snarare, enkom presenterar information. För att användarna av information 

ska kunna tolka informationen på rätt sätt krävs vidare rätt förkunskap om den data som 

presenteras. Användare måste delta i processen som rör att definiera data för att erhålla 

informationen ur den (Langefors, 1995, s. 16-17 & 141).   

   

Gällande tolkningen är den baserad på individuella upplevelser som angår hur redan tidigare 

upplevda bilder och metaforer bör tolkas i relation till liknande händelser (Boland, 1993). 

Detta understryks vidare genom den teoretiska diskussionen, vilken menar att ett mer subtilt 

sammanhang kring informationssystem är de olika sociala strukturer som återfinns i 

tolkningen bland de människor som är involverade i systemet vare sig det är, utvecklar, 

användare eller någon annan som blir berörd av systemet (Walsham, 2009).  

   

Den så kallade infologiska ekvationen, menar att den information människor läser ur data är 

beroende av deras individuella förkunskap och därigenom är människor färgade av sina 

livserfarenheter (Langefors, 1995, s. 141). Därigenom behöver data kombineras med 

människor som jobbar med systemet för att bli information, eftersom att individerna tolkar 

data (Langefors, 1995, s. 119). I varje tolkningsbar gärning arbetar människan dock med att 

skapa nya tolkningar och inte bara koppla upplevelser till specifika företeelser. Detta innebär 

att man kan förvänta sig kunskap kring kontexten som inte ensamt kan förklara hur individer 

tolkar företeelser (Boland, 1993). 

   

Ett infologiskt synsätt innebär att det är nödvändigt att beskriva informationen på ett sådant 

sätt att det blir tillgängligt för användarna av informationen och samtidigt är fristående från 

datorteknologi. Anledningen till detta är att data hanteras enkom i syfte att utnyttja 
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information men olika uppsättningar av data i mångt och mycket redan speglar samma sak 

(Langefors, 1978, s.14). Följaktligen behöver information vara “subjektivt relevant” för att 

utnyttjas av betraktaren (Langefors, 1978, s. 7).  

   
Uppfattningen angående att leda organisationer genom information är mycket stark inom 

företagsekonomin. Det innebär att företag utvecklar information, vilken avspeglar dess 

verksamhet i syfte att leda samt planera företagets verksamhet. I relation till att 

informationshanteringen blir snabbare, enklare och billigare växer dessutom efterfrågan på 

information. Det kan vara viktigt att utveckla mer information, men viktigare är det att 

åskådliggöra den väsentliga informationen för verksamhetens styrning (Lindvall, 2011, s. 53). 

Mer information är dock förenat med en potentiell risk eftersom en stor mängd information, 

vilken ackumuleras genom ökad efterfrågan, kan dölja den viktiga informationen. Genom 

detta kan en liten mängd information vara företaget till större nytta i och med att det då skapas 

utrymme att reflektera gällande den tillgängliga informationen (Lindvall, 2011, s. 53). Vidare 

kan för mycket information innebära att beslutsfattare drabbas av informationsöverbelastning 

(Brorström et al, 2014, s.161). Begreppet innebär att människor når sin toppen av sin förmåga 

att hantera information (Hwang & Lin, 1998). För att inse vikten av de frågor som berörs 

inom en organisation är det viktigt att se till information som en skapelse snarare än något 

som självändamålsenligt existerar. I och med att information är någonting som tidigare 

refererats till, skapas, tillkommer en social dimension vilket vidare innebär att den 

information som skapas inte är helt ren (Lindvall, 2011, s. 54). Att mätning genomförs på ett 

visst sätt inom en organisation är således ett resultat av individer och grupperingar har olika 

intressen (Lindvall, 2011, s. 55). 
 

2.7 Dashboard 

Datavisualisering är ett område vars betydelse ökat på senare tid. Det går inte längre att basera 

rapportering av KPI:er på vad som passar controllers och ledare bra (Parmenter, 

2015).  Presentation av KPI:erna är avgörande för att lyckas framgångsrikt med dem i 

styrningen. Begreppet dashboard är en sorts display som är tänkt att vara lättbegriplig och 

visuell i syfte att meddela och leverera information. Detta ger dess användare möjlighet att 

mäta effektivitet, men också att kontrollera och styra olika processer. Ett så kallat 

performance dashboard, kan bestå av flera mindre dashboards, styrkort, rapporter och andra 

analytiska verktyg som alla springer ur samma databas och mätning. Gemensamt bidrar de till 
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att identifiera både potentiella problem men också möjligheter och samtidigt ge underlag till 

att korrigera processen för att nå ett specifikt mål (Eckerson, 2009). Inom Business 

Intelligence och analysarbete har de stora utmaningarna kretsat angående den intuitiva 

presentationen av stora, komplexa, set av data med flera dimensioner och mått. För att på ett 

snabbt sätt integrera siffror i verksamheten måste data placeras i en kontext. Den 

grundläggande utmaningen kring instrumentpanelens design är att visa all nödvändig 

information på en skärm, vilken tydligt signalerar information vid ett ögonkast (Few, 2005, s. 

27).   
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3. Metod 

Här redogörs för de metoder och tillvägagångssätt som använts i studien, samt på vilka sätt 

dessa är relevanta för undersökningens syfte. Inledningsvis presenteras val av metod, följt av 

metodurval samt studiens intervjuprocess. Detta följs av operationalisering, studiens 

trovärdighet och en reflektion kring den valda metoden. 
 

3.1 Metodval 
Studiens syfte är att undersöka hur medarbetare tolkar och förstår de KPI:er som de mäts på i 

sitt arbete. Denna studie har undersökts med en kvalitativ ansats, detta för att genom 

intervjuer erhålla en djupgående förståelse som rör en komplex företeelse. Undersökningens 

empiri baseras på semistrukturerade intervjuer, vilket är lämpligt när studien i sig är 

explorativ med anledning av det undersökta fenomenets komplexa natur då detta sätt att 

genomföra intervjuer ger mer data då intervjuaren kan ställa följdfrågor och be respondenten 

att utveckla sina resonemang, något som är nödvändigt i denna studie då skribenterna vill 

undersöka medarbetarnas syn och förståelse för KPI:er på djupet (Saunders, 2012, s. 378). 

Vid intervjun har respondenterna uppmanats till att göra egna tillägg, det vill säga att 

komplettera med egna åsikter och funderingar angående frågorna de blivit ombedda att 

besvara kring de teman som behandlats. Detta har inneburit att svaren som erhållits i många 

fall gett utvecklade och underbyggda svar. Dialogen har baserats på frågor som förbereds 

inför intervjun med respektive respondent, där även mer öppna diskussioner gällandet ämnet 

har förekommit.  
 

 Ett potentiellt problem med att använda sig utav semistrukturerade intervjuer som 

genomförande metod är att uppsatsen reliabilitet blir lidande. Detta genom att respondentens 

individuella erfarenheter, vilka kommer till uttryck i denna metodform, kan skilja sig från 

andra forskares resultat i och med att de möjligtvis använder andra respondenter (Saunders,  

2012, s. 381). 

   

Denna casestudie är dessutom av abduktiv karaktär (Saunders, 2012, s. 179). Då data har 

samlats in för att undersöka ett fenomen för att sedan kompletteras med ett teoretiskt ramverk, 

som senare har kompletterats och pendlat mellan de båda induktiva och deduktiva ansatserna, 

vilka innebär att data ställs mot teori och vice versa, allt eftersom författarna fick större 

inblick i forskningsfrågans natur. Den abduktiva ansatsen syftar till att bättre förstå det 
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undersökta fenomenets natur, vilket potentiellt erhålls genom den valda ansatsen snarare än 

genom, exempelvis deduktiv ansats, vilket innebär att teori testas mot den undersökta 

verkligheten (Saunders, 2012, s. 144-146). 

  

3.2 Metodurval 
Denna studie genomförs i praktiken genom att göra en närmare granskning på en svensk 

storbank. Det är intressant att undersöka banksektorn närmare då de stora aktörerna tros bli 

tvungna att ställa om sig efter digitaliseringens förändrade förutsättningar och beteende hos 

konsumenter (Konkurrensverket, 2016). Därför är det intressant att undersöka en av bankens 

enheter för kundservice och försäljning, i vilken det fokuseras mycket på prestationsmätning 

av medarbetare. 
 

Samtliga respondenter arbetar inom samma enhet och styrs av samma KPI:er i sitt arbete. 

Fokus i denna undersökning ligger därför naturligt på att undersöka både finansiella och icke-

finansiella mått, då det är dessa som används på i enheten. Då studien avgränsas till att 

behandla endast en enhet skall beaktas att vår empiri inte kan anses fullständigt representativ 

för hur samtliga medarbetare inom kundservice samt försäljning inom banken förstår och ser 

på prestationsmätning. 
 

Valet av respondenter har gjorts genom ett self selection sampling, i syfte att strategiskt att 

hålla intervjuer med medarbetare som med intresse för forskningsfrågan och vilja att avsätta 

tid för genomförande av intervju (Saunders, 2012, s. 288-289). Undersökningen studerar 

sammanlagt sju respondenter, varav sex medarbetare och en gruppchef. I syfte få en förståelse 

för vad prestationsmätningsystemet innebär, genomförde författarna en pilotstudie med en av 

enhetens gruppchefer. Gruppchefen har personalansvar för medarbetare och jobbar mycket 

med KPI:er i sin styrning av medarbetarna. Informationen från denna respondent bör därför 

inte betraktas som medarbetarnas förståelse och tolkning i det system de mäts genom.  
 

3.3 Intervjuprocessen 

Tabellen syftar till att översiktligt illustrera vilka respondenter som intervjuats, intervjuernas 

längd, samt datum för när intervjuerna ägde rum. 
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Samtliga intervjuer har genomförts personligen i kontorsmiljö och har, efter godkännande av 

respondenterna, spelats in på mobiltelefon. Inspelningarna möjliggjorde att intervjuerna 

kunde transkriberas, detta har underlättat arbetet med empiridelen, i och med att skribenterna 

har haft möjlighet att gå tillbaka till intervjuerna för att citera respondenterna.  

3.4 Operationalisering 
Fokus i denna undersökning är att studera hur medarbetare uppfattar de KPI:er som de mäts 

på i sitt arbete. Begreppet uppfattning innebär i denna studie att medarbetarnas förståelse och 

tolkning av KPI:er ser ut, vilket definitionsmässigt även överensstämmer med begreppets 

korrekta definition (SAOL, 2013).  
 

Medarbetares uppfattning undersöka genom att respondenterna blivit tillfrågade huruvida de 

förstår de KPI:er som det mäts på. För att fånga vad som sägs i teorierna sägs angående hur 

människor tolkar information har KPI:er undersöks dels genom att skribenterna ställer 

allmänna frågor och dels genom att ställa mer konkreta frågor på de KPI:er medarbetarna 

mäts på. Utifrån intervjun med gruppchefen har en medarbetares KPI:er identifierats inom 

ramen för fyra olika områden. Skribenternas har därför valt att strukturera undersökningen 

utifrån dessa KPI-områden, som är; försäljning, digitalisering, kundnöjdhet, och 

tillgänglighet.  Mer konkret har detta gjorts genom att respondenterna fått besvara frågor som 
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syftar till att besvara hur respondenterna förstår och tolkar respektive KPI-område.  Se tabell 

nedan. 
 

 
Vad som anses utgöra en effektiv KPI (Eckerson, 2009) har varit betydelsefullt i utformande 

av intervjufrågorna, och har bidragit till att frågeställningen; “hur uppfattar medarbetare 

KPI:er de mäts på” kunnat brytas ned till mer tematiska intervjufrågor.  Diskussionen med 

respondenterna har således utgått från begrepp som sparsamhet, enkelhet, hanterbarhet, 

justerbarhet, validerbarhet, förkunskap och trovärdighet.  Intervjufrågorna har vidare baserats 

på uppsatsen teoretiska ramverk kring information, för att utröna hur medarbetare uppfattar 

KPI:er i relation till hur Langefors (1995), Lindvall (2011), Davenport (1997) med flera 

förklarar människors sätt att tolka och hantera information.  
 

3.5 Reflektion av metod 

En svårighet med att använda en kvalitativ metod för att besvara frågeställning är att 

undersökningen möjligen inte lyckats fånga in ett tillräckligt representativt urval för att kunna 

spegla en rättvis bild av hur det ser ut i organisationen. Det är viktigt för författarna att 

poängtera att denna undersökning inte kan användas för att göra en statistisk generalisering, 

utan att syftet snarare har varit att bidra med en indikation på hur det ser ut i den undersökta 

organisationen och på så sätt kunna bidra empiriskt till området för prestationsmätning i den 

undersökta kontexten (Saunders, 2012, s.382). Det är dessutom möjligt att validiteten i 
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studien påverkas negativt av författarnas tolkning av respondenternas individuella hållning 

(Saunders, 2012, s. 382). 
 

Semistrukturerade intervjuer uppvisar potentiellt en icke-standardiserad form av 

datainsamling, vilket möjligtvis påverkar datans reliabilitet (Saunders, 2012, s. 381). Detta har 

potentiellt motverkats av att författarna har varit noggranna med att citera skribenterna och 

förhålla sig neutralt till den empiri som framkommer. 
 

Ett sorts svar i frågan om reliabilitet kring de djupgående semistrukturerade intervjuerna är att 

intervjuerna i sig inte är anpassade för att återanvändas eftersom de speglar synsättet och 

informationen för den tidpunkten intervjuerna gjordes (Saunders, 2012, s. 381). I 

digitaliseringens tidevarv förändras samhället väldigt fort och av denna anledning bör inte 

detta empiriska resultat generaliseras i den utsträckningen att de nödvändigtvis kan 

återanvändas på regelbunden basis (Saunders, 2012, s. 382). 
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4. Empiri 
I detta avsnitt presenteras undersökningens empiri. Vidare redogörs kort bakgrund om 

företaget och hur de jobbar med KPI:er på sin enhet för kundtjänst och försäljning. Utifrån 

de semistrukturerade intervjuer som har gjorts, presenteras resultat från hur medarbetare 

uppfattar KPI:erna som de styrs genom som delas upp utifrån områdena; försäljning, 

digitalisering, kundnöjdhet och tillgänglighet. 
 

4.1 Om banken 

Den undersökta organisationen är en del i en bankkoncern vars vision är att vara en ledande 

aktör på en europeisk marknad. Vidare är organisationens mål att skapa positiva 

kundupplevelser, göra det möjligt för kunden att uppfylla sina mål samt att kunden ska bli 

mer autonom i förhållande till företaget genom en allt mer djupgående digitalisering. Fokus 

ligger dessutom på att digitalisera produkterna till att bli mer lättillgängliga för 

konsumenterna, vilket också skapar mervärde för dessa. Banksektorn går, på det hela taget, 

också mot en fördjupad och lång digitalisering för att effektivisera tillvaron (DI Digital, 

2016).    
 

4.2 Prestationsmätning i enheten 

Nedan följer en av skribenterna sammanställd tabell över hur prestationsmätnignen är 

uppdelad i enheten. Av tabellen följer ingen hierarkisk ordning mellan de fyra kategorierna av 

KPI:er. Tabellen syftar till att åskådliggöra vilka olika typer av KPI:er en medarbetare mäts 

på, var på nästkommande empiriavsnitt behandlar hur medarbetarna uppfattar respektive 

område. Ett sätt att arbeta med dessa KPI:er är att använda avslut, ett begrepp som 

återkommer i studiens empiri och innebär att medarbetaren lyckats uppnå en specifik KPI. 
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Varje medarbetare mäts på följande KPI:er inom de områden som nedan presenteras. 
 

Tabell 4.1 Prestationsmätning i enheten 

KPI:er Försäljning Digitalisering Kundnöjdhet Tillgänglighet 

Övergripande 

syfte  

Driva försäljning Få kunden mer 

digital 

Förbättra 

kundnöjdheten 

Ha god 

tillgänglighet, 

besvara ärenden 

Mål med 

KPI:erna på 

medarbetarnivå 

Skapa mervärde 

för både kunder 

och bolaget. 

Sälja in bankens 

produkter och 

tjänster utefter 

kundens behov. 

Skapa 

förutsättningar för 

högre autonomi 

bland kunder, i 

deras relation till 

banken. 

Skapa positiva 

kundupplevelser, 

vilket skapar 

mervärde för 

kunder.  

Vara tillgänglig en 

viss procentsats av 

arbetad tid samt 

specifikt antal 

samtal/timme. 

Antal KPI:er 7 5 4 3 

Källa: Egen illustration. 

 

4.3 Medarbetares uppfattning kring KPI:er 

4.3.1 KPI:ers ursprung  
Respondenterna har likartade uppfattningar om vilka KPI:er de mäts på i arbetet. Samtliga 

menar att de under sina arbetspass mäts genom sin försäljning, digitalisering, kundnöjdhet 

samt tillgänglighet. Respondenterna beskriver att dessa tre områden benas ned till specifika 

KPI:er inom respektive område, som sedan används som styrmedel i det dagliga arbetet.  

   

Några av medarbetarna menar att KPI:erna har sitt ursprung högre upp inom organisationen. 

Exempelvis menar respondent fyra att de kommer från cheferna, och i förlängningen högre 

upp i hierarkin. “Det är ju inte han som bestämmer målen skulle jag inte gissa i alla fall” 

säger respondent fyra och syftar på gruppchefen.  Flera medarbetare berättar att de inte är 

medvetna om vart KPI:erna kommer ifrån eller hur de utformas. Respondent tre menar att han 

inte är riktigt säker på vart KPI:erna har sitt ursprung men nämner att han tror gruppcheferna 

är med och bestämmer och ändrar dem, men att de också kommer högre uppifrån. Som svar 
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på frågan, vart kommer dina KPI:er ifrån menar respondent tre; “Det är en bra fråga. Det 

känns som det är något som växt fram under åren i och med att de ändras hela tiden, och jag 

tror att de kan komma från någon som sitter över. Det tror jag i alla fall, det är spekulationer 

men jag tror att det är så.”  Respondent fem understryker att hon tror att KPI:erna i 

allmänhet, delvis finns till för att medarbetarna just ska mätas på något. “De är väl tillbaka 

för att vi just ska mätas på något, känna att vi har något att göra i telefonen och bara besvara 

kundens ärenden.” Denna respondent nämner dessutom att hon tror att syftet med KPI:erna är 

just att det ska vara sporrande för medarbetarna. Respondent fem nämner vid flertalet 

tillfällen att hon tror att syftet med mätningen i allmänhet, just är att de ska vara sporrande för 

medarbetarna, samt att det givetvis finns i försäljningssynpunkt.  Vidare beskriver respondent 

fem att KPI:erna som hon mäts på inte stämmer överens med de mål som organisationen har. 

“Ja det är klart, jag tror att mina mål generellt kanske inte är likadana som organisationens 

mål.”, menar respondent fem. Slutligen visar intervjuerna att systemet där arbetet genomförs 

och avslut registreras inte anses vara svårhanterligt på något vis, detta på grund av 

respondenternas långtgående datorvana. 
 

Sett över hela gruppen av respondenter accepteras sättet att mätas av en ett fåtal, men det 

bygger snarare på en underförstådd tolkning av att mål är till för att nås, inte att det på något 

sätt föreligger ett självändamål i att uppfylla målen. Även om ett par respondenter menar att 

självändamålet med att klara de uppsatta KPI:erna står i relation till hur en vidare karriär inom 

företaget ter sig eller att självändamålet med att uppfylla målen har att göra med den gängse 

utvecklingen i samhället och här åsyftas speciellt en utbredd digitalisering. 

 

4.3.2 Försäljning 

Samtliga respondenter är medvetna om att försäljningen styrs genom KPI:er som bland annat 

utvärderar hur många avslut medarbetaren gör per arbetspass. Respondent tre betonar att han 

som medarbetare mäts mycket på försäljning. Angående vad han mäts beskriver han följande; 

“Som dem har satt det nu, ja det är tio avslut per dag sammanvävt från alla områden. Det är 

väl i princip det, men de har ändrat lite på det”. 

    

Majoriteten av respondenterna uppfattar att syftet med KPI:erna som rör försäljning att 

generera pengar till organisationen. En respondent menar att syftet med dessa KPI:er är att de 

som medarbetare ska sälja, eftersom de arbetar kundnära och därför vet vad kunderna vill ha. 
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“Eftersom vi sitter i kundtjänst och serviceposition så tror jag att vi har lättare att förstå 

kundens problem och lättare kan se en lösning på kundens problem”. Vidare, “man kan ju 

upptäcka ett behov genom att kunden har ett problem. Det kan ju bidra till försäljningen.”, 

menar respondent ett. 

   

Några respondenter anser att KPI:erna kring försäljning anses viktiga från företagets sida och 

den generella uppfattningen är att försäljning är ett fokusområde i hela enheten. En 

respondent framhåller att hon tycker att det var svårt att förstå hur prestationsmätningen 

fungerade när hon var ny. Hon tolkade det som att det var mycket strängare att i rollen som 

medarbetare leverera resultat när hon började på jobbet än var det är idag. 

   

Även fast prestationsmätningens olika KPI:er till synes inte går att påverka och förändra, 

anser den samlade gruppen av respondenter att mycket utav mätningen går att manipulera. 

Undersökningen visar att detta har sin grund i att medarbetarna på arbetsplatsen själva 

registrerar sina avslut, där medarbetarnas enskilda moraliska hållning framhävs som en 

avgörande faktor kring vad som anses vara ett avslut eller inte.  

   

Det visar sig också att tre av studiens respondenter inte bryr sig om avslut i form av 

försäljning, utan bara vill ge kunderna ett bra bemötande. En respondent menar att KPI:erna 

kring försäljning inte riktigt är relevanta i förhållande till att få kunden mer autonom i 

digitaliseringsprocessen, som anses vara överordnat och viktigare än försäljningen.  
 

4.3.3 Digitalisering 

Respondenterna tycks delvis ha en likartad bild av varför de mäts på KPI:er som rör 

digitalisering. Den gemensamma uppfattningen är att denna typ av mätning finns till, med 

bakgrund av den digitala utvecklingsresa banken befinner sig i.  

   

Respondent ett menar att de dessa KPI:er finns till för att påverka kundens agerande. Han 

beskriver att flera av KPI:erna handlar om få kunden att lösa sina egna problem och få svar på 

sina problem via hemsidan, genom att exempelvis använda mobilt bank-ID i större 

utsträckning. I och med dessa KPI:er kan banken dra ner på köer och kostnadseffektivisera 

menar respondenten. “KPI:erna som rör digitalisering är väl rätt så relaterade till 

internetbanken och internet i största allmänhet. Då kan man dra ner köer osv. Telefon och 
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kontor och en minskad kostnad i det“. Därtill anser även respondent ett att KPI:erna som rör 

digitalisering finns till för att kostnadseffektivisera i företaget. Medarbetaren betonar även att 

dess syfte är få henne och kollegorna att anstränga sig för att ge service. 
 

Vidare är respondenterna samstämmiga i uppfatta syftet med de KPI:er som rör digitalisering, 

även är att leverera positiva kundupplevelser. Respondent tre poängterar detta genom att 

förklara att han tror att det inte hade fungerat att enbart mäta på försäljning och inte vara 

trevliga i telefonen, vilket såklart cheferna företaget skulle vilja. “Man vet att i varje samtal 

kan kunderna bli utfrågade efteråt och ge en bedömning och då måste man ju behandla 

kunderna bra så att man inte får dåliga siffror där, så det tycker jag är bra.” menar 

respondent tre. Kring avslutssystemet där medarbetarna registrerar avslut individuellt råder 

det delade meningar kring huruvida data är trovärdig eller inte. Ungefär hälften av de 

tillfrågade i undersökningen menar att det inte är något problem med att registrera avslut 

individuellt, med anledning av att det finns en sorts kontrollfunktionen från chefernas håll, 

vilka har möjlighet att lyssna av samtal i efterhand. Resterande respondenter upplever inte 

direkt något problem med att medarbetare registrerar avslut individuellt i och med att det 

upplevs råda en sorts övergripande konsensus på arbetsplatsen huruvida ett så kallat avslut är 

just ett avslut.  
 

Dessutom understryker flera respondenter att det i alla fall finns någon sorts osäkerhet kring 

hur andra gör i fråga om gränsfall kring avslutsfrågan, då det i ofta handlar om en magkänsla 

från medarbetarens sida. En respondent menar tydligt att avslutsprocessen kring digitalisering 

inte “... känns helt genomtänkt” och menar på att det är just, en sorts magkänsla som spelar in 

huruvida medarbetaren får tillgodoräkna sig ett avslut eller inte. Medan en annan respondent 

menar att avsluten kring digitalisering är fullt logiskt då det är i linje med den gängse 

utvecklingen i samhället där “... man till och med kan få sin sjukjournal eller möta läkaren 

digitalt.” 

 

4.3.4 Kundnöjdhet 

Samtliga respondenter berättar att kundnöjdheten är en viktig del av prestationsmätningen av 

medarbetare. Samtliga medarbetare förstår hur mätningen går till i teorin, det vill säga att 

nöjda kunder är viktiga för företaget.  Praktiskt och tekniskt förstår ytterst få av medarbetarna 

hur dessa KPI:er  räknas ut och fungerar. Exempelvis menar respondent fyra att 
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kundnöjdheten innebär att en kund vill vara en kund och att de trivs med företaget. Vidare 

menar respondenten följande angående mätningen: “Det mäts genom att man får tester 

efteråt, där kunden får betygsätta hur man varit under samtalet till exempel. Sen så finns det 

ju även viss, större kundundersökningar också, när det gäller stora företag. 
 

Vidare menar respondenterna att KPI:erna gällande kundnöjdhet inte går att påverka mycket. 

Ytterligare en aspekt som belyses frekvent bland respondenterna är att om en kund redan 

innan samtalet är uppretad över en detalj i dess relation till företaget, upplevs det väldigt 

problematiskt att vända kundens negativa upplevelse till att kunden blir nöjd. Detta eftersom 

en negativ kundupplevelse påverkar medarbetaren prestation, trots att inte mycket går att göra 

åt saken. En respondent visar alldeles på essensen av detta, “...mycket tillfälligheter, också så 

att ibland kan ju de här prestationsmätningen blir missvisande just för att har du en dålig dag 

då kanske det inte säger så mycket om dig som person egentligen.” 

 

4.3.5 Tillgänglighet 
Av intervjuerna framgår att medarbetare är medvetna om att de mäts på flera KPI:er som rör 

tillgängligheten i arbetet. Medarbetarna menar att det är fullt rimligt att mätas på 

tillgänglighet vid telefonen. Respondenterna berättar att KPI:erna som gäller tillgängligheten 

utgörs av olika detaljerade mått som speglar hur pass aktiv en medarbetare är vid telefonen, 

bland annat hur stor procentsats av den totala tiden de behöver vara tillgänglig för samtal, 

antal samtal per timme, och ackumulerad samtalstid. 

Det är kombinationen av kundbemötande och samtalsfrekvens som medarbetarna i 

undersökningen anser påverkar varandra negativt, då benägenhet att skynda på samtal för att 

hinna med fler tolkas ge en sämre kundupplevelse. Respondent fyra menar att KPI:erna som 

handlar om tillgänglighet skulle kunna vara högre satta och tolkar dessa där av som alltför 

generösa. KPI:erna som gäller tillgänglighet är generösa i den bemärkelsen att medarbetare 

har möjlighet att göra annat än att svara på samtal.  En respondent menar att det hade blivit 

allt för mycket av en lekstuga på jobbet om KPI:erna inte fanns medan en annan respondent 

menar att det inte behöver vara så uppstyrt.   

Medarbetarnas dashboard som de möter i sitt vardagliga arbete visar information kring deras 

tillgänglighet genom olika variabler. Färgkodningen som undersökningen visar, tolkas 

genomgående som att grönt är positivt, medan en färgnyans av röd, gul eller röd-orange tolkas 
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olika beroende på respondent. En respondent menar att viss färgkodade indikatorer inte går att 

påverka, med anledning av att resultatet av färgkodningen i det här fallet inte är någonting 

som respondenten ensamt har möjlighet att påverka. Här lyfts fram att, även om till exempel 

kösystemet indikerar rött, har medarbetaren begränsade möjligheter att påverka kötiden 

individuellt, eftersom det tolkas bero på omständigheter såsom schemaläggning och många 

kunder som ringer.  
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5. Analys 
Detta avsnitt inleds med ett övergripande och reflektivt avsnitt som innehåller både förståelse 

och tolkning, för att sedan följa uppsatsen huvudsakliga dispositioner där tidigare 

identifierade KPI-områden analyseras utefter förståelse och tolkning. 
 

5.1 Övergripande analys 

Förståelsen från respondenternas sida kring varför de mäts på de specifika KPI:erna går något 

isär. Ett par respondenter tycks lägga större vikt vid att ge bra service till kunderna medan 

andra menar att det är viktigt att uppnå KPI:erna som rör försäljning. En KPI som sticker ut i 

förhållande till just detta är att medarbetaren förstår betydelsen av att hjälpa kunderna att bli 

mer digitala mot bakgrund av att det är en del av samhällsutvecklingen. Med det menas att 

respondenterna underförstått, i sitt egna resonemang, visar på förståelse för KPI:erna som rör 

digitaliseringen genom att de själva inser att en stor del av samhället idag blir allt mer 

digitaliserad.  
 

När respondenterna tillfrågades varför de mäts på de olika KPI:erna går det att urskilja flera 

likheter i svaren. På samma sätt som uppfattningarna om KPI:ernas syfte stämmer överens 

respondenternas sinsemellan, visar även undersökningen att uppfattning delvis skiljer sig åt. 

Vidare menar en respondent att KPI:erna verkar vara självändamålsenliga, eftersom de tycks 

existera i syfte att motivera medarbetare snarare än att bidra något till organisationen. “Jag 

tror inte att mina mål stämmer överens med de mål organisationen har” menar en 

respondent.  Respondenternas svar är inkonsekvent i fråga om hur många KPI:er de mäts på, 

vilket indikerar på att det kan vara svårt att både förstå och tolka mätningen. För att vara 

lyckosam i implementeringen av strategi ska medarbetarna enligt Kaplan & Norton 1996 

inkluderas i prestationsmätningens. Gällande KPI:er specifikt bör medarbetarna ha insikt i hur 

de kalkyleras samt bestäms (Eckerson, 2009) något som inte verkar vara fallet i detta case. 

Detta kan förklara att respondenternas uppfattningar skiljer sig i prestationsmätningens olika 

KPI-områden. 
 

I organisationen har det identifierats mellan 19 KPI:er som medarbetare mäts på. Detta står i 

klar kontrast till vad teorin framhäver som rimligt antal KPI:er, då enskilda individer inte kan 

hantera fler än fem till sju olika KPI:er åt gången på ett effektivt sätt enligt (Eckerson, 2009). 

Det skulle därför kunna vara så att KPI:erna till antalet är för många och den väsentliga 



	 26	

informationen försvinner som Lindvall (2011) menar. Sammantaget går det att, hos 

respondenterna, finna ett resonemang kring den subjektiva relevansen som Langefors (1978) 

diskuterar, i och med att respondenterna underförstått känner att de mäts i ett motiverande 

syfte.  
 

5.2 Försäljning 

Den samlade gruppen av respondenternas uppfattning av de olika KPI:erna som rör 

försäljning går något isär. Det som är självklart för en gruppchef, eller möjligtvis en kollega, 

vad en KPI ska syfta till att uppnå kan sakna betydelse hos en kollega. Detta har visat sig 

påtagligt för KPI:erna som rör försäljning. Ett par respondenter menar att syftet med 

försäljningen inte är i linje med deras egen agenda, i och med att de arbetar primärt i 

kundtjänstrollen, medan andra respondenter tolkar KPI:erna som ett sätt att mäta sin 

prestation. Detta skulle enligt Langefors (1995) kunna bero på medarbetarnas individuella 

förkunskaper eller inställning till sina roller som kundtjänstmedarbetare, vilket senare får 

konsekvenser i hur medarbetarnas individuella prestation redovisas. Detta kan också ställas i 

relation till tolkningens sociala dimension, att människor som individer väger in olika mening 

i olika företeelser (Davenport, 1997). En respondent arbetar för att ge bra service och andra 

ser arbetet som ett medel att sälja. Det behöver därför inte vara konstigt att olika respondenter 

betonar och lyfter fram olika KPI:er så som det ger.  
 

Undersökningens respondenter är medvetna om hur KPI:erna räknas ut, och är själva är med 

och registrerar avsluten. I och med detta har medarbetaren möjlighet att registrera avslut i 

större utsträckning än vad som är att betrakta som moraliskt rätt och riktigt. Empirin påvisar 

således att det inte är omöjligt för den enskilda medarbetaren att manipulera mätningen till sin 

fördel, något som direkt skulle kunna innebära att implementeringen av organisationens 

strategi påverkas negativt.  
 

5.3 Digitalisering 

För medarbetarna att förstå prestationsmätningens uppbyggnad är det, som tidigare nämnt, 

enligt Langefors (1995) viktigt att erhålla rätt förkunskap av systemet. Undersökningen visar 

att respondenterna är medvetna om det långt framskridna digitaliseringen samhället för 

närvarande befinner sig i, och samhällsviktiga funktioner gradvis blir allt mer betydelsefulla 

digitalt. Detta skulle kunna vara organisationen till gagn eftersom individer är medvetna om 
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vad det innebär för samhället i stort. Således skulle det kunna vara så att det inte krävs någon 

explicit förkunskap från företaget i sig för att deras medarbetare ska förstå syftet med 

KPI:erna på digitalisering. Således skulle det kunna vara så att företaget inte medvetet 

fokuserar på att skapa mening i dessa KPI:er då dess syfte redan förstås av medarbetarna. 
 

Dessa KPI:er upplevs dessutom, inte som otydliga i sig, men huruvida en medarbetare får 

tillgodoräkna sig ett avslut eller inte bygger på magkänsla. Här påverkas mätningen efter 

individernas individuella syn på sammanhanget, eftersom huruvida en respondent får 

tillgodoräkna sig ett avslut bygger på magkänsla. Den potentiella snedvridningen i 

redovisningen av mätningen kan här förklaras av flera forskare då individens sammanhang 

spelar in (Davenport, 1997) (Lindvall, 2011). Här visar undersökningen tydligt att det finns en 

skillnad i hur vissa respondenter tolkar sitt sätt att arbeta, något skulle kan innebära att 

medarbetarnas prestation redovisas på ett snedvridet vis. KPI:erna är i och med denna 

självrapportering, inte att betrakta som validerade då det är möjligt för den enskilda 

medarbetaren att manipulera sina siffror till egen fördel. Respondenterna anser dock inte detta 

vara ett problem, men vad som anses vara oproblematiskt för medarbetarna skulle ändå kunna 

strida mot organisationens övergripande strategiska intresse. Detta skulle dessutom kunna 

skada anseendet kring KPI:ernas trovärdighet i prestationsmätningen, och i förlängningen hur 

medarbetare uppfattar dem. 
 

5.4 Kundnöjdhet 

Som empirin påvisar samtliga respondenter förstå KPI:erna kring kundnöjdhet vilket indikerar 

på att det finns en förståelse för prestationsmätningen.  Däremot uppfattar respondenterna 

sammantaget att mätningen inte är riktigt rättvisande eller trovärdig. Att ha tillit till den data 

som genereras målas i teorin upp som en faktor till att acceptera systemet, som medarbetare 

mäts genom. Om inte så är fallet finns en risk att medarbetare bortser från relevansen i 

mätningen (Eckerson, 2009). Den empiriska undersökningen uppvisar här blandat resultat då 

ett par respondenter menar att det är viktigt att ha ett gott förhållningssätt till varje kund utifall 

mätningen skulle bli negativ medan andra respondenter menar på att det finns vissa fall där 

det är lönlöst att bry sig om mätningen på grundval av att den styrs av faktorer som de inte 

direkt kan påverka. Enskilda respondenter menar att det är positivt om de lyckas vända en till 

en början missnöjd kund, till att den får en positiv kundupplevelse, men den 

prestationsmätning som speglar kundnöjdheten begränsar medarbetarens möjligheter att 
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påverka den tekniskt. Davis (1989) teori om upplevd användbarhet kan på sätt och vis ställas i 

relation till detta empiriska resultat. Respondenterna menar att de inte kan påverka utfallet av 

mätningen men de kan inte heller använda systemet i någon större utsträckning, i och med att 

det är automatiserat något som (Kaplan & Norton, 1996) menar borde vara centralt. Detta 

skulle kunna förklara att medarbetarna inte till accepterar systemet till fullo. Förståelsen av 

kundnöjdhet skulle kunna förklaras av att respondenterna har god förkunskap av vad 

kundnöjdhet i dess generella term innebär. Att göra en kund nöjd kan möjligen anses vara ett 

vedertaget begrepp i samhället, i och med att respondenterna valt att just jobba med 

kundservice kan det därför tänkas naturligt att det finns en underliggande förståelse för denna 

prestationsmätning. 
 

5.5 Tillgänglighet 
Respondenterna har en god förståelse för KPI:erna som rör tillgänglighet. Förståelsen skulle 

kunna underlättas av att systemet tekniskt sett är användarvänligt (Davis, 1989) genom att alla 

respondenter har stor datorvana. Respondenterna menar att det är fullt rimligt att mätas på 

tillgänglighet i telefonen men de uppsatta KPI:erna anses inte direkt väl genomtänkta. 

Dessutom tolkas det finnas en sorts hierarki bland KPI:erna om huruvida några anses 

viktigare än andra.  Teorin menar att KPI:er bör vara i linje med varandra och inte påverka 

varandra i någon riktning, vilket det empiriska underlaget inte uppvisar några tecken på i 

denna kategori. Till exempel framkommer det att tillgängligheten som gäller hur många 

samtal medarbetarna bör ta per timme kan påverka kundnöjdheten negativt om medarbetaren 

känner sig stressad över att minimera samtalets längd. KPI:erna inom detta område kan därför 

anses gå emot varandra (Eckerson, 2009). Angående dashboards bör de vara tydligt 

definierade och enkla att förstå utan vidare eftertanke (Few, 2005). Empirin visar tydligt att 

varje medarbetare har precis samma dashboards, men i stort sett alla respondenter läser in 

olika information i fråga om färgkodningen. Den sammantagna gruppen av respondenter har 

olika uppfattningar om vilken färg som indikerar vad, om det ens överensstämmer med 

verkligheten. Detta bör innebära att respondenterna enskilt värderar detta på olika sätt utifrån 

deras sociala kontext eftersom att det är viktigare för vissa med röda siffror medan andra 

tolkar de röda siffrorna som orange, alternativt gult, och inte lika negativt. 
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6. Slutsats 

Slutligen besvaras studiens forskningsfråga genom att det empiriska underlaget analyserats 

och svaret sammanfattas här nedan.  
 

Slutsatsen i denna undersökning är att bankens respondenter till stor del förstår KPI:erna de 

mäts genom, men att deras inställning och tolkning av dessa är att prestationsmätningen 

emellertid saknar relevans och mening för den enskilde medarbetaren. Detta med anledning 

av att vissa KPI:er inom de identifierade områdena uppfattas påverka varandra negativt och 

fungerar motsägelsefullt. Dessutom har för många KPI:er, i relation till människors kognitiva 

förmåga, identifierats. Organisationen hade kunnat gynnas av att fokusera på färre KPI:er för 

att erhålla större motiverande effekt hos sina medarbetare, något som skapar större inblick och 

engagemang hos medarbetarna.  
 

Respondenterna är inte involverade i utformningen av mätningen och blir därför avhängda 

gentemot organisationens övergripande mål genom att de inte kan se sin egen prestation i 

relation till hur de bidrar till organisationen. Vidare har majoriteten av respondenterna 

inställningen att medarbetarrollen innebär att ge kunderna god service medan ett par är av 

uppfattningen att det ska leverera resultat till prestationsmätningen. Försäljningen visar 

förståelsemässigt inte på någon större konsensus då några medarbetare ser arbetet som ett 

medel att sälja och vissa ser arbetet som ett medel att hjälpa. Det har visat sig att det kan 

finnas en skillnad i medarbetarnas individuella tolkning av variablerna i mätningen, om de går 

in i arbetet med olika ingångsvärden. 
 

Digitaliseringsområdet är något som karaktäriseras av att respondenterna är medvetna om 

varför det är viktigt att få kunderna digital och mer autonom i sin relation till organisationen, 

med anledning av samhällets positiva inställning till digitalisering i allmänhet. Det är den 

tekniska aspekten av systemet som hanterar dessa KPI:er, som gör att respondenterna har 

svårt att acceptera och känna tillit till dessa KPI:er.  
 

Gällande uppfattningen kring tillgänglighet påvisas liknande sätt att den finns en förståelse 

hos respondenterna. Det som är avvikande är dock att KPI:erna tolkas olika och att det är en 

prioriteringsfråga hur viktiga dessa KPI:er är i förhållande till övriga KPI:områden. 

Förståelsen underlättas av att systemet är användarvänligt ur den tekniska aspekten genom att 

alla respondenter har stor datorvana, däremot tolkas tillgängligheten dashboard som något 
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problematisk. Det finns också slutsatser att dra rörande färgkodning i tillgängligheten som 

återfinns i medarbetarnas prestationsmätningssystem. Respondenterna tolkar kodningen olika 

och det behövs tydligare förkunskap angående de variabler färgkodningen omger för att på ett 

effektivt sätt återkoppla prestationen till den enskilda medarbetaren. Kundnöjdheten bygger 

på konsensus bland respondenterna kring varför organisationer i allmänhet behöver ha nöjda 

kunder. Själva mätningen i sig tolkas dock inte som trovärdig med anledning av tekniska 

faktorer som omger mätningens funktionalitet.  

7. Vidare forskning 

För att undersöka förståelse och tolkningen av KPI:er närmare skulle framtida forskning 

kunna beröra hur medarbetare i andra banker ser på KPI:er och på så vis få en större förståelse 

angående hur KPI:er fungerar i just banksektorn. Vidare vore det intressant att undersöka hur 

förståelse av KPI:er ser ut på andra hierarkiska nivåer, till exempel för chefer på olika nivåer i 

en organisationen och vad det kan bero på. Slutligen skulle uppfattningen av KPI:er kunna 

undersökas ur andra aspekter, exempelvis vilken betydelsen förståelsen har för att lyckas med 

prestationsmätning. 
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