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Sammanfattning 

 

Det finns ett uttryck som lyder att ”Man får vad man mäter”, men är det alltid sant? Tidigare 

forskning har visat att det finns ett problem med vilka prestationsmått som används i företag, 

att prestationsmåtten många gånger inte mäter det de är avsedda att mäta. I 

callcenterbranschen visar tidigare forskning att många faktorer mäts, i synnerhet kvantitativa 

mått och att det kan leda till att medarbetarna känner sig övervakade om måtten inte 

kombineras med coachning. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de 

prestationsmått som används i callcenters och sambandet mellan prestationsmått och 

måluppfyllelse i dessa. Studien utgår från en deduktiv ansats och är en kvalitativ 

undersökning av ett externt callcenter. Intervjuer gjordes av respondenter med olika 

befattningar inom ett externt callcenter. Efter genomförda intervjuer, sammanställning av 

prestationsmått och mål samt en analys kom vi fram till att det undersökta callcentrets 

prestationsmått i de flesta fall stämmer överens med organisationens mål.  

 

Keywords: Callcenters, key performance, performance, effectiveness, styrmått, balanced 

scorecard, måluppfyllelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Abstract 

There is an expression saying “You get what you measure” but is it always true? Previous 

research shows there is a problem with key performance indicators using in companies, that 

key performance indicators not always measure what they are supposed to measure. In 

callcenters, previous research shows that lots of indicators often are measured, especially 

quantitative indicators, which can make employees feel monitored, if the indicators not are 

combined with coaching. The aim of this study is to increase comprehension in key 

performance indicators used in callcenters and the correlation between key performance 

indicators and goal accompishment in callcenters. The study is a qualitative survey of an 

extern callcenter and came from a deducated approach. Respondents with different positions 

in the callcenter were interviewed and afterwards the interviews were put togheter and 

analysed. In conclusion we found out that key performance of the callcenter often corresponds 

with the goal of the company. 

 

Keywords: Callcenters, key performance, performance, effectiveness, styrmått, balanced 

scorecard, måluppfyllelse.
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet behandlas bakgrunden till ämnesvalet. Bakgrunden leder till en 

problemdiskussion kring det valda ämnet samt forskningsfrågor. Sist beskrivs syftet med 

studien och de avgränsningar som har gjorts. Intresset till att skriva studien växte fram 

genom nyfikenhet om hur callcenterbranschen förändrats sedan branschen uppkom. Då 

callcenterbranschens rykte varit dåligt och arbetsförhållandena i dessa varit tuffa, fann vi det 

intressant att följa upp hur nutida callcenters organiseras och fördriver verksamheten. 

Genom att analysera callcentrets prestationsmått och mål, som ska driva organisationen 

framåt, hoppas vi få en inblick i hur callcentret uppnår sina mål. 

 

1.1 Bakgrund 

Ett callcenter är en organisation som med hjälp av telefon- eller datakommunikation har 

kontakt med sina kunder, antingen genom inkommande eller utgående samtal. Det är lätt att 

förknippa callcenters med telefonförsäljning och utgående samtal, men den vanligaste 

samtalsformen hos callcenters är de inkommande samtalen, som kundtjänst, biljettförsäljning, 

etc. Man skiljer också på interna och externa callcenters. Interna callcenters är inbyggda i 

organisationer som en hjälp för kärnprodukten, till exempel kundtjänsten hos en bank, medan 

externa callcenters har telefon- och datakommunikationen med kunder som sin primära 

verksamhet (Arbetsmiljöverket, 2005). 

 

Arbetet på ett callcenter kännetecknas, enligt Holmgren (2009), av hård kontroll och en stark 

press att uppfylla olika prestationsmått för att nå de uppsatta målen i organisationen. 

Kunderna är däremot svåra att kontrollera vilket kan vara jobbigt för de anställda att hantera 

då det både påverkar motivationen och prestationen i deras arbete. Det finns exempel på både 

bra och dålig arbetsmiljö i callcenters. Dålig arbetsmiljö, arbetsmiljöproblem, är en fråga för 

ledningen och ledarskapet inom organisationen att hantera. Cheferna är ofta unga, utan 

tidigare erfarenhet av ledarskap, vilket gör att de ofta har svårt att skapa en bra arbetsmiljö. 

Cheferna i de flesta callcenters blir enbart utbildade i prestationsbaserade uppgifter men går 

miste om mjuka ledarskapsfrågor.  Ledarskapet påverkar till stor del organisationens 

produktivitet, utan en god ledning drabbas medarbetarnas motivation och prestation och det 

drabbar kundernas upplevda tjänstekvalitet. 
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Holmgren (2009) hävdar att prestationsmätning är vanligt förekommande i callcenters, i 

synnerhet externa callcenters. Anledningen till att prestationsmått används i callcenters är att 

uppdragsgivare ofta kräver det, att det hjälper verksamhetens styrning och effektivitet och att 

man genom mätning kan bedöma prestationer av de anställda. De prestationsmått som 

används i callcenters, kan påverka medarbetarnas arbetsmiljö. Genom att endast använda 

kvantitativa prestationsmått, utan att kombinera med coachning från ledningen, kan göra att 

medarbetarna känna sig övervakade, kontrollerade och stressade. De mått som är till för att 

öka prestationen i organisationen får då motsatt effekt. Med coachning avses den individuella 

hjälp och stöd anställda får i callcenters för att förbättra sina prestationer i arbetet med 

samtalshantering. Vanliga prestationsmått i ett callcenter är bland annat servicenivå, där 

andelen besvarade samtal eller uppdrag inom en viss tid mäts, 

lösningsgrad/uppklarningsprocent som mäter andelen lösta fall på första samtalet och 

samtalstid och antal besvarade samtal per dag. Samtalskvalitet kan mätas genom att en coach 

sitter med och lyssnar när en anställd ringer. Då bedöms exempelvis hälsningsfras, bemötande 

och sälj för att bedöma den anställdas prestation. 

 

Holmgren (2009) påpekar vikten av att prestationsmätning utförs på ett sådant sätt att de 

anställda kan påverka arbetet genom att till exempel arbeta i sin egen takt. De anställda bör 

även bli informerade om mätningen redan vid rekryteringen, om vad som mäts och hur länge 

det lagras. Prestationsmåtten bör vara relevanta och realistiska för att de ska kunna uppnås 

och vikten ska både ligga vid kvantitativa och kvalitativa mått. De anställda får inte heller 

hängas ut för sina uppnådda resultat, måtten ska presenteras i dialog mellan chef och anställd 

och inte inför en hel arbetsgrupp och om det finns behov ska chefen coacha den anställda till 

ett bättre arbete.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Ax, Johansson och Kullvén (2009) hävdar att företag existerar för att uppfylla mål. Det finns 

både huvudmål och delmål. Vanligast förekommande är att företags huvudmål är av finansiell 

karaktär, som till exempel lönsamhet och tillväxt, men icke-finansiella huvudmål finns också. 

När företaget planerar sin verksamhet bryts huvudmålen ned till delmål, vilka riktar sig till 

olika delar av företaget och är av olika slag. Med direkt utgångspunkt i delmålen tas sedan 

prestationsmått fram.  
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Prestationsmått är en benämning på de mått en organisation använder sig av för att mäta 

framgång i det arbetet de gör. Exempel på olika prestationsmått är kostnad för ett projekt, 

tidsåtgång och kvalitet på det som produceras (Chan och Chan, 2004). Andra benämningar för 

prestationsmått är, enligt Ax et. al. (2009), styrmått, nyckeltal och kritiska 

prestationsindikatorer, vilket brukar förkortas som KPI. Rennstam (2009) nämner några andra 

exempel på prestationsmått vilka är effektivitet, kvalitet, tillgångar och resurser. För att få 

fram effektiviteten inom ett callcenter kan man mäta kostnad per samtal, samtal per agent/dag, 

självservice eller försäljning inom ett callcenter. Kvalitet går att ta fram genom att genom att 

mäta nedläggning (abandonment), hålltider, First Call Resolution (FCR) och säljare per 

coach. Att mäta slitage, samtalstid och frånvaro är ett sätt att få fram måttet för tillgångar och 

resurser.  

 

Carlucci et. al (2010) beskriver prestationsmått som de tal en organisation intresserar sig för 

och som leder till framgång. Ett vanligt mått är soliditet, vilket är ett finansiellt 

prestationsmått. Just finansiella prestationsmått har kritiserats för att det finns risk att andra 

viktiga faktorer i en organisation förbises, som kundnöjdheten och hur de anställda mår, samt 

att finansiella indikatorer kan vara svåra att jämföra över tid i och med inflationsutveckling 

och prisförändringar. Dossi och Patelli (2010) menar också att icke-finansiella mått ger en 

mer överskådlig bild av prestandan i en organisation än vad finansiella mått gör. Icke-

finansiella mått ger även mer långsiktigt perspektiv. 

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) menar att många av de uppgifter en organisation arbetar med 

på ett objektivt sätt kan vara svåra att mäta. Kvantitativa mått, som till exempel antalet 

vårddygn per patient på ett sjukhus, är enklare att mäta än kvalitativa mått som “bra vård”, 

och om sjukhuset värderas utifrån hur få antal vårddygn per patient är, kan det leda till att 

personalen arbetar mot det istället för att lägga ner sin tid på att vårda patienten tills den blir 

frisk. Ett annat exempel finns inom skolvärlden med betygssättning. Antal poäng på tentor är 

kvantitativt och lätt att mäta vilket kan locka lärarna till att arbeta mot höga betyg hos 

eleverna snarare än “fördjupad kunskap” som mer ses som ett kvalitativt mått.  Att en 

organisation arbetar mot de mått som mäts, även om det kanske inte är organisationens 

huvudmål, är en typ av målförskjutning, så kallad övermätning. Om individer inom en 

organisation vet vilka dimensioner som mäts, arbetar de mot dessa. “Man får vad man mäter” 

är ett uttryck som många gånger stämmer. 
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Rennstam (2009) beskriver olika prestationsmått och menar att “ det som är lätt att mäta är 

inte nödvändigtvis är det mest relevanta”. Olika företag har olika strategier, det finns ingen 

regelbok för vilka prestationsmått som passar ett företag bäst. De callcenters som är 

högpresterande i branschen mäter effektivitet, kvalitet, tillgångar och resurser. Störst fördelar 

får företaget om de mäter de anställdas engagemang och kundnöjdheten parallellt.  

 

Nyckeltalet FCR är ett prestationsmått som brukar användas inom callcenterbranschen. Då 

kunder kräver allt högre servicenivå ställs krav på att kundinteraktionen ska vara 

tillfredställande.  FCR mäter hur stor andel kunder som får sitt problem löst vid första 

samtalet och därmed också effektiviteten i callcentret. Enligt Hart et. al. (2006) kan man med 

hjälp av ett bra FCR-mått öka kostnadseffektiviteten hos ett callcenter samtidigt som 

kundnöjdheten också blir högre, FCR-måttet kan därför ses som mer än bara ett kvantitativt 

nyckeltal. FCR kan påverkas av en rad faktorer som produktkomplexitet, processer inom 

företaget och organisationskulturen och ska därför inte ses som en branschstandard. Måttet 

funkar däremot för att mäta den interna prestationen i callcentret. Andra vanliga mått i 

callcenters, utöver FCR, är kundnöjdhet och tid att lösa problem.  

 

Ett problem vid prestationsmätning är, enligt Carlucci et. al (2010) att ledningen ofta vill mäta 

för många faktorer och kvantifiera alla delar av företaget, vilket inte ger en samlad bild av det 

man vill mäta för att uppnå kvalitet. Istället för att använda så många indikatorer som möjligt 

är det bättre att identifiera de mått som är av relevans för organisationen. De kriterier som 

behöver tas hänsyn till vid val av prestationsmått är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet 

samt begriplighet och föreställande kvalitet. Även Catasús et. al. (2008) poängterar vikten av 

att begränsa antalet prestationsmått och hävdar att för många mått gör att ingen i 

organisationen orkar bry sig om dem. Det är vanligt att prestationsmått är otydliga och ju 

större antalet är, desto svårare blir det att få en översikt över hur de kommer att få 

organisationen att nå sina uppsatta mål. Ett stort antal prestationsmått kan däremot fungera 

som kontroll- eller alarmmått om något i organisationen skulle gå fel, men fungerar inte för 

att styra mot mål.  

 

I en studie gjord av Holmgren och Loghmani (2012) undersöktes huruvida de prestationsmått 

som används i dagens organisationer uppfyller de kriterier för prestationsmått som tidigare 

tagits fram, som exempelvis det balanserade styrkortet och SMART-kriterierna. I studien 

kommer man fram till att prestationsmåtten inom dagens organisationer ofta är otillräckliga 



	  

9	  
	  

och borde ses över för att matcha de mål som ska nås. Författarna tar dessutom fram en ny 

modell då de anser att SMART-kriterierna (se s. 21 i teorikapitlet), som står för att mått ska 

vara specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsbundna, inte uppfyller det som krävs 

av prestationsmått i dagsläget när organisationer och globaliseringen har utvecklats. 

 

Jaiswal (2008) beskriver hur kundnöjdhet och servicekvalitet mäts på ett callcenter. Resultatet 

visar att det läggs större vikt vid de operationella perspektiven än vad det gör på kundernas 

upplevelse. I studien ingick fyra indiska callcenters och detta gällde för samtliga. Att inte ta 

hänsyn till hur kunder upplever service av ett företag kan leda till kundmissnöjdhet och 

förlorade marknadsandelar. 

 

Robinson & Morley (2006) förklarar paradoxen om att många chefer anser att det 

huvudsakliga syftet i en organisation är att göra kunderna nöjda samtidigt som det största 

fokus läggs på kvantitativa mått för att mäta produktionen i organisationen. I callcenters är det 

möjligt att mäta en mängd olika faktorer, som till exempel antal samtal per säljare, kötid, hur 

lång tid det tar för ett samtal att komma fram, hur stor andel en säljare är i samtal under 

dagen, etc. Tillgången till information har lett till att många callcenters blivit upptagna av 

mätningar och i vissa callcenters har mätningarna haft en stor inverkan på hur målen sätts. Det 

har däremot visat sig att måtten som används ofta syftar till produktivitet snarare än till 

kvalitet och kundtillfredsställelse. Det finns en oro att callcenters “mäter det som är lätt att 

mäta istället för det som är viktigt att mäta”. Dessutom har det visat sig att den största vikten 

vid callcenters lades på kvantitativa prestationsmått istället för kvalitativa. Det fanns evidens 

för att callcenters inte ens ansåg att kvalitativa mått, så som kundklagomål, ansågs viktiga 

trots att ledningen hävdade att de satte kundnöjdhet i fokus. I studien visade det sig även att 

det fanns en konflikt mellan att göra sina kunder nöjda och möta den finansiella budget som 

måste tas hänsyn till. 

 

Att inte ha en fast uppsättning prestationsmått är ett av de största hinder när prestation ska 

mätas i ett callcenter, menar Sherwat Elwan (2013). Fullständiga prestationsmätningssystem 

bör därför utvecklas. Prestationsmått är viktiga för att kunna jämföra de uppsatta målen med 

de uppnådda målen i callcenters och hjälper även styrningen i organisationer.  

 

Utifrån dessa studier och problematiseringar kan utläsas att det är viktigt att prestationsmått i 

callcenters stämmer överens med de mål som är uppsatta. För att få en röd tråd i företagets 
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verksamhet behöver prestationsmått vara utformade så att målen nås. Detta önskas ta reda på i 

studien genom att ställa följande forskningsfrågor: 

 

1.3 Forskningsfrågor 

Vilka prestationsmått använder callcenters?  

Hur är dessa kopplade till organisationens uppsatta mål? 

Leder prestationsmåtten till att målen uppnås? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att studera vilka prestationsmått som används i callcenters, var de 

finns i organisationen och hur de används för att leda till måluppfyllelse.  

För att se om prestationsmått/måluppfyllelse leder mot vision/affärsidé analyserar vi utifrån 

det balanserade styrkortet. 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsar sig genom att undersöka ett externt callcenter. Respondenterna avgränsas 

till personer inom ledande befattningar på företaget. 
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2. Metod 
I metodkapitlet förklaras hur studien genomfördes för att finna svar på forskningsfrågorna 

samt hur teori och empiri samlades in. Det tillvägagångssätt som valts för att göra studien 

trovärdig motiveras också. 

2.1 Val av metod 

När man gör en studie finns det finns två forskningsmetoder att använda sig av: kvantitativ 

och kvalitativ metod. Vilken metod som forskaren väljer beror på vad den vill få ut av sin 

studie. Medan den kvantitativa forskningen oftast kännetecknas av att man vill kvantifiera 

insamlingen av data och analysen brukar kvalitativ forskning förknippas med ord och en 

djupare förståelse av data som samlats in, ofta i form av intervjuer eller observationer. Den 

ena metoden behöver inte utesluta den andra, det går att kombinera kvantitativ forskning med 

kvalitativ. Vi har dock valt att begränsa oss till kvalitativ metod, vidare var fallstudier den 

undersökningsdesign som enligt Bryman och Bell (2005) är en detaljerad och djupgående 

studie om ett enskilt fall. Att valet föll just på kvalitativa fallstudier beror på att vi ville göra 

en djupgående undersökning om en specifik bransch. Enligt Bryman och Bell (2005) är detta 

tillvägagångsätt då lämpligt. Intervjuerna var semi-strukturerade vilket innebär att 

intervjuaren har en samling teman som han eller hon frågar respondenten om. På så sätt kan 

respondenten svara fritt och intervjuaren har även möjlighet att ställa följdfrågor för att få ut 

den information som är relevant för studien. 

Vår studie utgick från en deduktiv ansats, vilket betyder att vi använde oss av befintlig teori i 

form av artiklar, litteratur, samt internet för att skapa en uppfattning om vårt ämne, för att 

sedan samla in data att sammanställa och analysera.  

 

2.2 Intervjuer 

För att samla in data vid kvalitativa undersökningar är intervjuer, enligt Bryman och Bell 

(2005), troligtvis den mest använda metoden. Kvalitativa intervjuer är ofta ostrukturerade till 

sin form eftersom syftet med denna forskning inte är att generalisera svaren. Som tidigare 

nämnt samlade vi in data genom semi-strukturerade intervjuer där respondenterna fick 

möjlighet att svara utförligt på frågorna för att bidra med djupgående information av det 

ämnet vi önskade undersöka. 

En semi-strukturerad intervju kännetecknas, enligt Bryman och Bell (2005), av att forskaren 

har en rad teman eller speciella frågor, ofta kallad intervjuguide, som är viktiga att beröra 

under intervjun. Den som intervjuas får då stor frihet att svara på frågorna samtidigt som 
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forskaren kan ställa följdfrågor om så behövs. De teman eller frågor som ingår i forskarens 

intervjuguide behöver inte ställas i “rätt” följd. 

 

2.2.1 Intervjuguide 

Benämningen “intervjuguide” kan enligt Bryman & Bell (2005) innefatta den lista 

frågeställningar som ska inkluderas i en semi-strukturerad intervju. Frågorna bör göra det 

möjligt för forskaren att få information om det ämnet som ska studeras men de ska inte vara 

så specifika att alternativa idéer eller synsätt förhindras. Bryman och Bell (2005, s. 369) 

föreslår följande vid utformning av en intervjuguide: 

• “Skapa ett visst mått av ordning i de teman som är aktuella så att frågorna som rör 

dessa följer på varandra på ett bra sätt, men var också beredd att under intervjuns gång 

ändra ordningsföljden i frågorna.” 

• “Formulera intervjufrågor eller teman på ett sätt som underlättar svar på 

undersökningens frågeställningar (man ska dock akta sig för att göra frågorna alltför 

specifika).” 

• “Använd ett begripligt språk som passar intervjupersonerna.” 

• “Ställ inte ledande frågor (det gäller både kvantitativa och kvalitativa intervjuer).” 

• “Kom ihåg att notera eller fråga om bakgrundsfakta, t. ex. intervjupersonens ålder, kön 

och namn (generell bakgrundsinformation) och om exempelvis position i 

organisationen, antal år som arbetslös och hur länge personen varit med i en viss grupp 

(specifik bakgrundsinformation), eftersom detta är viktigt för att man ska kunna sätta 

in hans eller hennes svar i ett sammanhang.” 

Dessa råd togs i beaktning då vi skapade vår intervjuguide. Eftersom vi undersökte mål och 

prestationsmått var dessa frågor de första vi ställde, förutom den bakgrundsinformation vi 

frågade respondenten om. Intervjuerna spelades även in för att inte missa någon viktig 

information eller riskera att felcitera någon av respondenterna. Vi försökte att inte ställa 

ledande frågor eftersom vi ville få ut så mycket information som möjligt och inga korta ja- 

eller nej-svar. För att förbereda respondenterna på vilka frågor som skulle komma och för att 

de skulle kunna svara så utförligt som möjligt, skickade vi frågeformulären några dagar före 

intervjuerna. Innan intervjuguiden och intervjuerna gjordes besöktes företaget för att vi skulle 

bilda en uppfattning om den arbetsplats och de respondenter vi skulle intervjua.  
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2.2.2 Genomförande av intervju 

Intervjuerna genomfördes i callcentrets lokaler där vi fick låna ett rum för att intervjua en 

respondent åt gången. Eftersom vi ansåg att vi inte skulle hinna anteckna de svar vi fick på 

intervjufrågorna valde vi att spela in intervjuerna för att inte missa information eller riskera att 

felcitera våra respondenter. Detta efter godkännande från respondenterna. Under intervjuerna 

utgick vi från vår intervjuguide men ställde även följdfrågor där det passade.  

 

2.3  Bransch 

Anledningen till att vi valde att undersöka just callcenterbranschen är att branschen haft dåligt 

rykte om tuffa arbetsförhållanden. Vi fann det intressant att studera hur callcenters 

organiseras och driver verksamheten.  Genom att analysera callcentrets prestationsmått och 

mål, som ska genomsyra verksamheten och driva organisationen framåt, hoppades vi få en 

inblick i hur callcentret uppnår sina mål. 

 

2.3.1 Urval 

Vilken typ av urval en forskare gör vid en studie beror på vad det är som ska undersökas. I 

kvalitativa studier används många gånger bekvämlighetsval för att forskaren blivit uppmanad 

av en organisation att undersöka ett fenomen eller problem medan andra använder detta slags 

urval för att egenskaperna i en organisation passar in på vad det är man vill undersöka 

(Bryman och Bell, 2005). 

Bekvämlighetsurval är det tillvägagångssätt som använts för att utse respondenter i denna 

studie. Vi kontaktade fyra stycken callcenters i närheten av vår studieort, för att smidigt kunna 

ta oss till intervjuerna. Av dessa fyra callcenters var det enbart ett företag som accepterade 

vilket gjorde att detta företag också blev det som undersöktes. 

 

2.3.2 Respondenter 

Under den första intervjun på callcentret gav affärsområdeschefen förslag på de personer som 

var mest representativa att svara på frågor om prestationsmått.  Dessa personer var vice VD, 

en affärsområdeschef, en gruppchef samt en controller. Beroende på befattning ansvarade 

dessa respondenter för olika prestationsmått och mål inom organisationen. I uppsatsen kallas 

respondenterna enligt nedan: 

Controller benämns respondent 1 (R1) 

Gruppchef benämns respondent 2 (R2) 
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Vice vd benämns respondent 3 (R3) 

Affärsområdeschef benämns respondent 4 (R4)                 

 

2.4 Datainsamling 

Vi fann teori och vetenskapliga artiklar genom att söka på olika keywords. 

Keywords: Callcenters, performance keys, performance, effectiveness, styrmått, balanced 

scorecard, måluppfyllelse. 

De sökvägar vi använt för att hitta vetenskapliga artiklar är via ABI/Inform databas. Genom 

att läsa och hitta intressanta vetenskapliga artiklar runt prestationsmått och mål, har vi även 

funnit teori som är relevant för studien. Vi har dessutom sökt och hittat andra webbsidor vi 

ansåg relevanta för undersökningen. I studien består primärdata av de intervjuer vi gjorde, 

medan teori och artiklar är sekundärdata. 

 

2.5 Trovärdighet 

Vår studie utgick från tidigare forskning vilket vi anser ökar trovärdigheten i analysen där vi 

tagit stöd från teorin. Att vi enbart fick möjlighet att studera ett callcenter kan sänka 

trovärdigheten då vi inte kan generalisera vårt resultat, det är dock inte syftet med fallstudier 

(Bryman och Bell, 2005). Det är osäkert om resultaten kan tillämpas på andra företag, men 

studiens avgränsning var callcenters. Meningen var inte att undersöka kontexter utanför 

callcenterbranschen. Eftersom vi redogjort för hur studien genomfördes skulle det troligen bli 

liknande resultat om undersökningen återupprepades på samma organisation. Att 

respondenterna var anonyma kan sänka trovärdigheten då det inte finns möjlighet för läsaren 

att bekräfta den insamlade empirin. Däremot kan det finnas en fördel med anonymitet då 

respondenterna kan känna sig mer bekväma och våga svara ärligare på intervjufrågorna än 

vad de hade gjort om de inte varit anonyma. Intervjuerna utfördes av studiens båda författare, 

vilket vi anser minskar tolkningsfel. Ingen av oss hade heller tidigare erfarenhet av callcenters 

eller relation till respondenterna, därför kan objektiviteten ha ökat. Respondenterna 

intervjuades enskilt och har därför inte påverkat varandra i sina svar, däremot fick vi samma 

svar på många frågor vilket styrker studiens trovärdighet. 

 

2.6 Metodkritik 

En specifik fallstudie är inte representativ för andra fall men att generalisera till andra 

kontexter brukar inte heller vara syftet med fallstudier (Bryman och Bell, 2005). Vi anser 
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däremot att vi hade kunnat dra vissa slutsatser om callcenterbranschen om vi hade fått fler än 

ett callcenter att ställa upp. Studien hade blivit mer trovärdig med fler intervjuer och om vi 

kompletterat dessa med enkäter. Att våra respondenter ville vara anonyma kan även ha sänkt 

studiens trovärdighet då det inte för läsaren går att kontrollera om företag och respondenter 

fysiskt faktiskt existerar.  

 

2.7 Källkritik 

De artiklar vi sökt från databaser är “peer rewied” vilket betyder att de är vetenskapligt 

granskade och kan därmed ses som säkra källor. Artiklar, uppsatser och den information vi 

fått från andra internetkällor är studiens sekundärdata. Den primärdata vi tagit fram består av 

de intervjuerna vi gjort. När vi sammanställt svaren har vi återgivit intervjuerna utifrån de 

svar vi ansåg besvarade frågorna. 

  



	  

16	  
	  

3. Teori 
I detta kapitel redogörs för den teori som är relevant för studien.  Mål, målförskjutning, olika 

typer och kriterier av prestationsmått samt syften med prestationsmått och det balanserade 

styrkortet är det som beskrivs.  

 

3.1 Mål 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) brukar mål definieras som ett önskat framtida tillstånd 

och kan ha olika tidsperspektiv. Ofta sträcker sig målen under en längre tidsperiod men 

många organisationer har också delmål som ett medel för att uppnå det stora målet, 

huvudmålet. Tidsperspektivet är av relevans då målen ofta blir otydliga ju längre fram i tiden 

de ligger. Därför är långsiktiga mål inget bra styrverktyg men kan däremot ge stor innovation 

och handlingsfrihet hos en organisation. Målen är också lättare att nå om de har en 

tidsbegränsning och inte är kontinuerliga, som fallet ofta är i offentliga organisationer. Mål 

antas vidare ha en styrande effekt på hur medarbetare i en organisation tänker och agerar. De 

kan bland annat ses som motiverande för medarbetarna eftersom de med målens hjälp vet vad 

de arbetar mot och kan även sätta riktlinjer för arbetet och på så vis ha en styrande effekt.  

Ahrenfelt (2001) menar att mål är nödvändigt som ett verktyg för att känna motivation och 

drivkraft och att ledarskap handlar om att sätta upp ett gemensamt mål som samtliga inom en 

organisation ska och vill sträva mot.  

Shahin och M Ali (2007) hävdar att målsättning förbättrar produktiviteten i organisationer. 

Vidare resulterar specifika och utmanande mål till högre prestanda än vad mål som är lätta att 

nå, ospecificerade mål eller inga mål alls gör. 

3.1.1 Mål och effektivitet 

Trots att olika organisationer kan ha skiftande mål har de flesta ändå gemensamt en vilja att 

uppnå sina uppsatta mål på ett så bra sätt som möjligt utan att behöva använda mer resurser än 

vad som krävs. Detta brukar enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) benämnas som 

“effektivitet” och kan kopplas samman med mål. 

3.1.2 Målförskjutning 

Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver målförskjutning som de situationer där individer i en 

organisation arbetar mot mål som inte överensstämmer med organisationens mål. Det finns 
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olika typer av detta fenomen; suboptimering, vilket innebär att medarbetarna arbetar för sin 

egen vinning snarare än för organisationens; överdriven regelfokusering, vilket uppstår då 

medarbetarna blir så besatta av att följa de snävt uppsatta reglerna inom organisationen trots 

att de kanske inte lämpar sig för problemet i fråga. Övermätning är den tredje sorten av 

målförskjutning vilket uppstår då organisationen mäter “fel” saker. Det är lättare att mäta 

kvantitativa faktorer än kvalitativa men inte alltid det som är viktigast och leder till 

organisationens mål. Individer tenderar att arbeta mot det de vet att de bedöms efter och om 

det till exempel är “antal vårddygn per patient” som värderas på ett sjukhus kommer 

medarbetarna sträva efter att antalet vårddygn reduceras, och inte att vårda patienten så länge 

den behöver. “Man får vad man mäter” är ett uttryck som många gånger stämmer. 

3.2 Prestationsmått 

Ax et. al (2009) beskriver prestation som vad som åstadkommits, utförts eller genomförts eller 

vad som i framtiden kommer åstadkommas, utföras eller genomföras. Exempel på prestationer 

är tillverkning av en vara eller utförande av en tjänst, en prestation kan vara i princip vad som 

helst. I ett företag mäts många delar av verksamheten. En av de mätningar som används kallas 

prestationsmätning, vilket mäter olika aspekter av en prestation. Begreppet prestationsmått 

syftar till de tal eller storheter som ger information om en prestation. Några exempel på 

prestationsmått är hur mycket en prestation kostat, hur lång tid den tagit att utföra och hur 

kvaliteten av prestationen varit. Det finns flera olika områden som prestationer mäts inom, till 

exempel finans, kunder, personal, tid, produktivitet och kvalitet. Finansiella prestationsmått 

har i praktiken varit de mest betydelsefulla men har under senare år kritiserats för sina 

svagheter som att de är svåra att förstå för medarbetarna och att de ger dålig information om 

vad som skapar värde i framtiden. På grund av detta har intresset för icke-finansiella mått 

blivit större. Exempel på finansiella prestationsmått är räntabilitet och vinstmarginal medan 

kundtillfredsställelse, andel reklamationer och produktivitet är exempel på icke-finansiella 

prestationsmått. Prestationsmått kan även benämnas nyckeltal, mätetal, styrtal och styrmått. 

 

3.2.1 Kriterier för prestationsmått 

Catasús et. al. (2008, s.122f.) menar att prestationsmått bör uppfylla ett antal kriterier för att 

fylla sin funktion. Följande punkter är de kriterier han anser är viktiga för prestationsmått. 

• Antalet prestationsmått ska vara begränsade. Antalet prestationsmått bör vara 

begränsade. Att ha ett för stort antal mått kommer innebära att personalen som följer 
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upp dem blir uttråkade och uttröttade, det blir så många mått att ingen orkar bry sig 

samtidigt som överskådligheten blir otydlig. Att ha många prestationsmått kan 

däremot ha en fungerande roll om de funkar för kontroll eller alarm i organisationen. 

De mått som finns bör också med jämna mellanrum ses över, för att inte nya ska 

läggas till utan att gamla aldrig tas bort och att det på så sätt blir för många 

• Det ska vara enkelt att förstå dem. Prestationsmåtten bör vara enkla att förstå för att 

alla inom organisationen ska veta vad de mäter.  Exempelvis är “antal klagomål per 

timme” är enklare att förstå än “kvalitetskostnader per timme” och menar vidare att 

syftet är att fler än de mest insatta inom företaget bör förstå innebörden av 

prestationsmåttet. Alla svårtydda prestationsmått behöver inte tas bort men det är en 

idé att komplettera med mer lättförstådda mått.  

• Det ska vara lätt att veta hur de ska förbättras. Det ska vara möjligt att förstå hur ett 

prestationsmått ska förbättras. 

• De ska vara svårmanipulerade. Prestationsmått har många gånger två delar i form av 

en täljare och en nämnare. Genom att minska eller öka en täljare eller nämnare går 

måttet att manipulera. Som ett exempel går måttet “antal klagomål per timme” att 

förbättra genom att antingen minska antalet klagomål eller genom att utöka den tid 

företaget i fråga tar emot klagomål.  

• Att få fram data ska vara enkelt. Det kan vara tidskrävande att samla in bra data. Ofta 

går det att hitta andra prestationsmått som dels är mindre tidskrävande att samla in, 

dels är mindre kostsamma att ta fram. Kostnaden måste ställas mot nyttan och många 

gånger går det att få fram liknande prestationsmått som i princip ger lika stor nytta 

men till en lägre kostnad. För att samla in data kan ett system byggas upp som 

visserligen inte är enkelt men i längden blir det lättare att få fram data till 

prestationsmåtten.  

• De ska vara relevanta för organisationen. Att ett prestationsmått är populärt i andra 

organisationer betyder inte att det passar alla. I en organisation kan “andel anställda 

med högskolekompetens” vara av relevans medan det inte spelar någon roll i ett annat 

företag. Vad som är bra prestationsmått beror alltså på organisationen.  
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• Det ska vara enkelt att jämföra dem över tid. Ett bra prestationsmått ska vara möjligt 

att jämföra över tid för att utläsa trenden och jämföra liknande verksamheter, både 

extern och internt. 

• Att tolka hur ett mått förändrats ska vara enkelt. Det ska gå att tolka ett bra 

prestationsmått och säga om det bra eller dåligt. Om ett prestationsmått har blivit 

högre men man inte vet om det är bra eller dåligt har syftet med måttet gått förlorat. 

• Måtten ska ha minst en ägare. Det ska finnas en eller flera ägare, eller ansvariga, för 

varje bra prestationsmått. Om något går snett behöver ägaren känna sig ansvarig för att 

rätta till problemet. Däremot behöver det inte enbart vara ägaren som arbetar för att 

prestationsmåttet ska förbättras. 

• Mätprecisionen ska vara “lagom”. När det kommer till tal går det att mäta med hur 

många decimaler som helst, men när det kommer till prestationsmått räcker det oftast 

med att presentera en ungefärlig siffra. För att ta ett exempel är handläggningstid per 

ärende i en myndighet lämpligare att presentera som 20 minuter istället för det exakta 

måttet 20,328 minuter.  

3.2.2 SMART-kriterierna 

SMART-kriterierna togs fram av Doran år 1981, vilken menade att prestationsmått bör vara 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbundna (refererad i Holmgren och 

Loghmani, 2012). Enligt Shahin och M Ali (2007) är SMART-kriterierna de kriterier för 

prestationsmål som oftast refereras till i litteratur och forskning. Kriterierna beskrivs följande:  

 

• Specifika. Om måtten är specifika och tydliga blir målen lättare att uppnå och den som 

analyserar dessa kan lättare hållas ansvarig. 

 

• Mätbara. För att kunna klarlägga om ett mål uppnåtts bör de vara mätbara, tydliga och 

konkreta. 

 

• Accepterade. Mål bör vara konkreta eftersom framgång eller misslyckanden annars 

inte kan ses som rättvisa. Mål bör även vara uppnåeliga och rimliga men ska samtidigt 

vara utmanande.  
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• Realistiska. Målen bör vara realistiska i den arbetsmiljö som de är uppsatta i. 

Realistiska mål är till hjälp när prestationsmått väljs.  

 

• Tidsbundna. Att sätta en tidsram på målen gör att man får en struktur, tidsramen bör 

vara en del av ett uppsatt mål. Det gör det också enklare för den som är ansvarig att 

övervaka processen och utveckla en handlingsplan för arbetet. Delmål kan vara en bra 

hjälp. 

 

Enligt Doran (refererad i Holmgren och Loghmani, 2012) behöver inte alla prestationsmått 

uppfylla SMART-kriterierna, men ju fler som uppfylls, desto bättre blir måtten.  

 

3.2.3 Olika typer av prestationsmått 

Enligt Catasús et al (2008, s.39ff.) kan prestationsmått delas in i olika kategorier beroende på 

dess syfte: 

• Lärande prestationsmått. Syftet med lärande prestationsmått är att de ska lära oss att 

se samband mellan olika prestationsmått och på så sätt hjälpa i styrningen mot olika 

mål. Är till exempel åldersstruktur kopplat till sjukfrånvaro eller leder friskvård till 

mer produktiva medarbetare?  

• Kontrollerande prestationsmått. Kontrollerande prestationsmått fungerar vanligtvis 

genom att de varnar eller alarmerar om något över- eller understiger en gräns eller ett 

intervall. Detta kräver att det finns en norm att jämföra med och det är egentligen 

endast om något avviker som prestationsmåttet blir intressant då det signalerar att 

åtgärder måste sättas in. Kontrollerande prestationsmått säger däremot inte vad som 

bör göras om de avviker men genom tidigare erfarenheter kan man dra slutsatser av 

vad som bör göras. Ett exempel på kontrollerande prestationsmått är 

“kvalitetstoleranser vid tillverkning”. Om kvaliteten ligger utanför det givna 

intervallet bör åtgärder sättas in. 

• Belöningsprestationsmått. Belöningsprestationsmått har syftet att få de anställda att 

arbeta hårdare i den riktning som leder mot organisationens uppsatta mål. För 

motivation och fokusering är det viktigt att använda mått som de anställda känner att 

de kan påverka, som till exempel servicetider.  
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• Mobiliserande prestationsmått. Mobiliserande prestationsmått handlar om att skapa en 

gemensam fokusering i organisationen och mobilisera de resurser som finns i riktning 

mot de mål man vill uppnå. Ett exempel är visionen “Vi ska bli världsledande inom 

vår bransch” där prestationsmåttet är “plats på rankinglistan”. För att nå framgång med 

mobiliserade prestationsmått bör måtten vara enkla att förstå, de flesta inom företaget 

bör känna sig delaktiga och dela värderingen att målet är viktigt att uppnå och antalet 

mobiliserande prestationsmått bör enbart vara ett eller ett par, eftersom det är svårt att 

skapa stora förändringar inom många områden på en gång. 

• Legitimerande prestationsmått. Syftet med legitimerande prestationsmått är att 

uppfylla förväntningar som finns på att vissa prestationsmått ska rapporteras. Det kan 

handla om att organisationer som är tillräckligt stora eller är offentliga är tvingade att 

rapportera dessa, som till exempel sjukfrånvaro. Visserligen kan måttet vara av nytta 

för styrningen men det kan också vara en rutin för att få legitimitet och undvika kritik 

utifrån.  

• Extern rapportering. Extern rapportering är de prestationsmått som en organisation 

använder sig av för att kommunicera med omvärlden. Syftet är att synliggöra 

organisationen för andra intressenter eller potentiella personer som skulle kunna passa 

i verksamheten. Det är också vanligt att de egna medarbetarna tar del av den externa 

rapporteringen, till exempel i form av organisationens årsredovisning, som då fungerar 

som information till de egna medarbetarna. Ägarna av organisationen brukar också 

vara intresserad av den externa rapporteringen.  

 

3.2.4 Syftet med prestationsmått 

Eftersom prestationsmått utgår från delmål, menar Ax et. al. (2009) att det generella syftet 

med prestationsmått kan ses som strategiimplementering. Prestationsmåtten ska till exempel 

skapa förutsättningar för uppföljning av den löpande verksamheten vilken ska leda till att 

uppnå mål. Prestationsmåtten ska även ge information om hur verksamhetens kortsiktiga 

planer bidrar till att de långsiktiga målen uppfylls, fungera motiverande för ansvariga och 

medarbetare, signalera om avvikelser från planer, förväntningar och företagets omvärld samt 

fungera som ett kommunikationsmedel. 
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Vidare ska de olika målen vara sammanlänkade med valet av prestationsmått, de prestationer 

som mäts och fokuseras på ska vara kopplade till företagets strategi, förstås av medarbetarna 

samt vara motiverande och möjliga att påverka. Det är också viktigt att medarbetarna 

informeras om prestationsmåttens utfall eftersom de bör veta om det arbete de lägger ner har 

avsedd effekt men också för att medarbetarnas engagemang i arbetet ska öka. Denna 

återrapportering bör ske utan lång fördröjning. En annan viktig aspekt vid prestationsmätning 

är, enligt Ax. et. al. (2009), att nyttan överstiger kostnaderna för den. 

3. 3 Balanserat styrkort 

Under 1990-talet introducerades det balanserade styrkortet. Det balanserade styrkortet är ett 

prestationsmätningssystem med finansiella och icke-finansiella mått anslutna till fyra 

perspektiv av verksamheten, samtliga med utgångspunkt i företagets vision, affärsidé och 

strategi. Det balanserade styrkortet kan ses som en metod för att sammanlänka och 

kommunicera ett företags vision och strategi med dess kortsiktigt operativa verksamhet. Det 

balanserade styrkortet har under åren utvecklats och blivit mer fokuserat på företagets strategi 

som utgångspunkt än vad det var från början (Ax et. al. 2009). 

Kaplan och Norton (2001, s. 2) menar att en av de viktigaste konkurrensfördelarna i dagens 

ekonomi är immateriella tillgångar. Detta kan till exempel vara kunskapsbaserade tillgångar, 

kapacitet, relationer som skapats av medarbetare och värdefulla strategier. För att kunna 

beskriva dessa kunskapsbaserade tillgångar krävs bra verktyg och ett sådant verktyg är det 

balanserade styrkortet. Genom att använda det balanserade styrkortet görs företagets strategi 

till en process som löper på och ägs av både ledning och medarbetare i organisationen. 

Enligt Kaplan och Norton (2001, s. 22) finns vanligtvis fyra olika perspektiv av det 

balanserade styrkortet; det finansiella perspektivet, kundperspektivet, det interna 

processperspektivet och lärande- och tillväxtperspektivet. Tankegången är att företaget ska 

kunna kombinera och finna länkar till finansiell planering och kopplingen till strategiska 

mål.  Det är även brukligt att dela in måtten i kort- och långsiktiga mått samt finansiella och 

icke-finansiella mått.  

Ax. et. al. (2009) menar att det finansiella perspektivet utgör utfallet av strategin i finansiella 

benämningar, till exempel räntabilitet, kapitalomsättningshastighet, aktieutdelning och 

intäktsökning i procent. Kundperspektivet utgår i sin tur från värdeerbjudandet, det vill säga 

vad företaget har att erbjuda sina kunder. Beståndsdelarna i kundperspektivet är varu- och 
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tjänsteattribut, kundrelationer och varumärkesprofil. Företaget ska tydliggöra hur de särskiljer 

sig från sina konkurrenter för att locka nya kunder och för att behålla och förbättra relationen 

med de redan existerande. Exempel på prestationsmått inom kundperspektivet är 

kundtillfredsställelseindex och antal nya kunder.  

Vidare redogör det interna processperspektivet företagets tillvägagångssätt för hur de beslut 

som tagits i det finansiella perspektivet och i kundperspektivet ska uppnås. Det handlar om 

processer vid bland annat produktion och leverans av varor och tjänster, utvidgning och 

fördjupning av kundrelationer, utveckling av nya varor och tjänster och om relationer till den 

omvärld företaget är verksamt i. Exempel på prestationsmått inom det interna 

processperspektivet är andel leveranser som görs i tid, antal klagomål på företagets 

verksamhet och andel kassationer av färdigställda varor. Lärande- och tillväxtperspektivet, 

vilket består av humankapital, informationskapital och organisationskapital, handlar i sin tur 

om hur immateriella tillgångar inom företaget är sammankopplade till strategin. 

Humankapital rör sig om den skicklighet och förmåga som behövs för att gynna strategin, 

informationskapital är de IT-system, nätverk och infrastrukturer som är nödvändiga för att 

understödja strategin och organisationskapital är hur företaget kan hantera 

förändringsprocesser som behövs för att verkställa strategin (Ax. et. al. 2009). 

I försäljningsorganisationer kan man enligt Kaplan och Norton (2001, s. 250) fokusera på 

relativt få mått när det gäller det finansiella perspektivet eller kundperspektivet och dessa 

utfall kan vara lätta att mäta. Det är också lättare för företagsledning att be medarbetare eller 

grupper att göra förändringar och prestera bättre i organisationen. I mer komplexa 

organisationer tillåts oftast varje anställd eller grupp att uttrycka sina personliga åsikter och 

upptäckter, för att få känna sig delaktiga i utfall och strategier de vill uppnå. Medarbetare 

känner på så vis att de har inflytande och detta ger effekt på hela organisationen. I 

det balanserade styrkortet blir strukturen mer formell och de personliga åsikterna 

framkommer. Vidare kan man integrera arbetssättet i en kvalitet- eller utvecklingsgrupp som 

jobbar utifrån det balanserade styrkortet. 

3.3.1 Kritik mot balanserat styrkort 

Balanserat styrkort utvecklades för att hantera de problem som är förknippade med att enbart 

använda finansiella prestationsmått i en organisation. Fokus i det balanserade styrkortet ligger 

på långsiktig framgång och är tänkt att översätta en organisation vision och strategi till 
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meningsfulla mått för både ledning och medarbetare. Det finns dock fallgropar i användandet 

av ett balanserat styrkort. Detta måttsystem har kritiserats för att vara en förenkling av 

verkligheten.  Organisationer är komplexa och det inte bara är att “trycka på knappar” och 

“dra i spakar” för att styra en verksamhet. Balansen i styrkortet har också kritiserats då det är 

oundvikligt att avvägningar och konflikter måste hanteras när flera mått används. Både 

styrelse och medarbetare som är inblandade i mätsystemet måste veta de olika måttens 

betydelse för att de ska fungera, men i detta avseende är det balanserade styrkortet tyst om 

vikten av balans mellan måtten som ingår vilket kan leda till förvirring och frustration 

(Norreklit, Jacobsen och Falconer, 2008). 

Antagandet om orsak-verkan har vidare fått kritik för att vara missledande. 

Kundtillfredsställelse antas till exempel att leda till finansiella framgångar men detta gäller 

enbart vid lönsamma kunder som både är nöjda och kommer tillbaka. Om priserna i 

verksamheten sänks kommer kunderna bli nöjda men de finansiella resultaten i företaget 

kommer att minska vilket säger emot orsak-verkanantagandet om att nöjda kunder leder till 

finansiell framgång. Relationen mellan orsak och verkan kan dessutom behöva tid. 

Tidsaspekten är ingen tydlig del i ett balanserat styrkort. Ännu en aspekt som det balanserade 

styrkortet kritiserats för är chefers avlägsenhet. Det balanserade styrkortet kan uppmuntra 

chefer att bli avskilda från den verksamhet de är ansvariga för eftersom de inte i förstahand 

ser effekterna av medarbetares handlingar. Detta kan leda till att chefer förlorar känslan för 

hur och varför saker sker i verksamheten och hur den kan förbättras (Norreklit, et. al, 2008). 

Antagandet om att “Du får vad du mäter”, som överspeglar det balanserade styrkortet, har 

kritiserats för att det är orealistiskt att anta att människor arbetar på ett enkelt och mekaniskt 

vis. Dåliga mått kan exempelvis manipuleras och på så sätt kan man få det att se ut att man 

arbetat för att nå ett mål. En snabbmatsrestaurang som mäter leveranstid på maten kan lösa 

detta mått genom att låta kunder vänta vid entrén tills personalen är redo att servera maten 

inom den tidsram som måttet säger (Norreklit, et. al, 2008). 

För att undvika dessa fallgropar med balanserat styrkort bör måttsystemet ses som ett 

utforskande och lärande tillvägagångssätt för ledningen snarare än ett mekaniskt 

inlärningssystem, menar Norreklit et. al. (2008). Med hjälp av nära observationer av kunniga 

ledare bör mätningssystemet designas, modifieras och förbättras så att de speglar de fenomen 

verksamheten utger sig för att vara. För att detta ska vara möjligt måste ledarna vara 

välbekanta med verksamheten och få kunskap om vad som gör att affärerna rullar.  
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3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen förklaras mål, hur dessa ska sättas för att bli effektiva och hur 

organisationer undviker målförskjutning. För att uppnå målen kan prestationsmätning 

användas vilket denna studie utgår ifrån. För att prestationsmått ska bli effektiva finns 

kriterier som bör vara uppfyllda, vilket beskrivs i den teoretiska referensramen. Vilka olika 

typer av prestationsmått, samt vilket syfte de används till, beskrivs också. Slutligen 

behandlas det balanserade styrkortet vilket är ett styrverktyg där företagets helhet står i fokus 

med utgångspunkt i dess strategi och vision. Utifrån den teoretiska referensramen har sedan 

empirin analyserats. 
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4. Empiri 
Detta kapitel behandlar empirin från de intervjuer som gjorts av studieobjektet och förklarar 

även hur företagets som studerats är uppbyggt, deras verksamhet samt deras grundvärde. 

 

4.1 Företaget 

Det callcenter som undersöks i studien tillhör en koncern. I moderbolaget finns ledningen och 

gemensamma resurser som HR, administration och ekonomi. I dotterbolaget drivs 

callcenterverksamheten där cirka sextiofem personer är anställda. Med hjälp av gruppchefer 

leds och coachas säljarna i grupper, där man jobbar med försäljningsuppdrag. 

Försäljningsuppdragen är tio till tolv stycken åt gången och varierar från små uppdrag och 

kampanjer till större. Företagets grundvärde, etik och principer genomsyrar hela företaget och 

har arbetats fram av alla inom organisationen. Enligt callcentrets affärsområdeschef sitter 

organisationskulturen därför i väggarna och har format företaget till hur det ser ut idag. 

Callcentrets grundvärde handlar om det fokus som finns på att skapa värde för sina kunder, 

samt vikten av att ständigt förbättras och utvecklas vad gäller kunskap och kompetens. 

Visionen handlar om att vara ett attraktivt företag för både kunder och medarbetare. 

Callcentrets principer handlar om förståelse, initiativtagande, att påverka, ständig utveckling, 

att dra nytta av varandra samt att alla ska vara vinnare i arbetet som utförts, medarbetare som 

kunder. Enligt affärsområdeschefen upplever callcentret att de har nöjda medarbetare, mycket 

på grund av bra ledarskap och att man sätter ord på vad principer och etik 

betyder (affärsområdeschef, personlig kommunikation, 30 april 2014). 

	  
4.2 Hur callcentret är organiserat/strukturerat 

Moderföretag: HR, administration och ekonomi 

Dotterföretag: Callcenterverksamhet  

Tre Affärsområden 

Fyra Gruppchefer som ansvarar för 10-12 personer i gruppen 

Projekt under gruppcheferna 

Individer indelade i grupper och olika projekt 

 

4.3 Intervjuer 

Intervjuguiden gjordes innan vi hade vetskap om hur företaget var strukturerat. Under 

intervjuerna framkom att callcentret arbetar med mål och prestationsmått på företagsnivå, 
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affärsområdesnivå, projektnivå och individnivå vilket gjorde att vi i efterhand strukturerade 

om frågorna av intervjuerna för att göra det tydligt för läsaren. I empirin återges vad 

respondenterna berättade under intervjuerna.  

 

Intervjuer i företaget 2014-05-08 

Controller benämns respondent 1 (R1) 

Gruppchef benämns respondent 2 (R2) 

Vice VD benämns respondent 3 (R3) 

Affärsområdeschef benämns respondent 4 (R4) 

 

Mål på företagsnivå 

Företagets övergripande mål är att växa med 30 % varje år och att ha en lönsamhet på minst 8 

%. Det finns också mål som nettoresultat, budgetmål och bruttovinst. Förutom finansiella mål 

har callcentret tydliga gemensamma värderingar, en modell som ska arbetas efter i alla led 

och uppsatta regler för ledarskap vilket R3 menar styr medarbetarnas arbete. Företaget måste 

även försäkra sig om att medarbetarna mår bra och att kunderna är nöjda. Enligt R3 utför 

callcentret sina tjänster för att det finns ett behov och inte “bara för att sälja” och menar att det 

också är viktigt hur resultaten presenteras. 

Företaget har en affärsplan som sträcker sig till år 2015. Just nu är det lågkonjunktur vilket 

försvårar den finansiella måluppfyllelsen, men R3 berättar att hen inte huvudsakligen strävar 

efter finansiella resultat, utan drivs mer av de principer och värderingar företaget står för. De 

uppsatta målen för mjuka värden som låg personalomsättning och hög frisknärvaro anses vara 

uppfyllda hos företaget, liksom att de arbetar efter sina värderingar. Företagets 

personalomsättning är dessutom låg jämfört med andra företag i callcenterbranschen (R3).  

Ledningsgruppen är ansvariga för att arbetet i callcentret utförs korrekt. Det innefattar både 

produktion, försäljning och bemanning. Inför varje månad görs också en prognos vilket är en 

ekonomisk plan för nästkommande månad där företaget rapporterar antal säljare, leverans 

(försäljning), antal gruppchefer och avdrag som sjukfrånvaro och ej debiterbara 

utbildningstimmar. Genom prognosen får företaget fram bruttomarginal (intäkt - kostnad) som 

uppdateras mot dagligt utfall under månaden. Företaget har dagliga avvikelsemöten där den 

nominella bruttomarginalen granskas och huruvida företaget får in pengar som planerat (R4). 
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Trots att flera avdelningar finns i callcentret ligger fokus på företagets helhet. R3 menar att 

relationen till varandra, att medarbetarna involveras i beslutsfattande och den delaktighet som 

finns i de uppsatta målen, gör att detta fokus finns. Vidare följer styrelsen upp och utvärderar 

målen månadsvis via bokslut. Den öppenhet och transparens som finns inom företaget, samt 

den starka värdegrunden gör att medarbetarna arbetar gemensamt för att uppnå målen (R3). 

 

Prestationsmått på företagsnivå 

Företagets övergripande mått, som vinstmarginal och lönsamhet, övervakas av R3 medan R1 

ansvarar för prestationsmått som intäkt/ timme, vinstmarginal och frisknärvaro. Frisknärvaron 

vill företaget helst inte ska understiga 95 %.  

Några av de prestationsmått som används hos callcentret är kundkontakter per timme (KK/h) 

vilket är ett mått på effektiviteten i telefon, Ja/h vilket visar på antal sålda order per timme, 

Ready-tid som är den tid en säljare är redo att svara på samtal, samtalstid som svarar för den 

tiden en säljare faktiskt talar i telefon, avslutsprocent och inloggad tid, vilket är den tid som 

en säljare är inloggad i telefonsystemet (R1).  

Prestationsmåtten jämförs månad mot månad från föregående år för att förändringar ska 

upptäckas. Det finns också en styrelse som jämför prestationsmåtten månadsvis och 

kommunicerar dessa till ledningen i företaget. Eftersom styrelsen är extern kan företaget få 

synpunkter från ett annat perspektiv vilket hjälper företaget att drivas framåt och förbättras, 

menar R3. 

R3 hävdar att företaget har de kunder de förtjänar och att de inte tar uppdrag på ren provision. 

Detta är kopplat till företagets principer. Det är dock många uppdragsgivare som pratar 

kvalitet men inte är villiga att betala för det. Vissa kanske tycker att företaget säljer för dåligt, 

då de inte trycker särskilt hårt på försäljningsdelen, men å andra sidan anser många att 

företaget säljer på ett bra sätt då kunderna stannar långsiktigt. 

 

Mål på affärsområdesnivå 

På affärsområdesnivå har företaget mål som budgetmål, nettoresultat, bruttovinst, att 

företagets värdegrund och uppsatta regler för ledarskap följs och att anställda arbetar efter 

företagets modell i alla led. Även frisknärvaron är viktigt, samt att uppdragen genererar bra 

resultat inom den tidsgräns kunder satt. Målen följs upp vecko- och månadsvis genom att 
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rapporter av försäljning inom produktionen skickas till närmsta chef och styrelsen. 

Affärsområdeschefens arbete är att försäkra sig om att företaget lever upp till de förväntningar 

som finns från kunderna.  Inför varje månad görs också en prognos, där bruttomarginalen tas 

fram (R4).  

Genom att ledningsgrupperna har aktiviteter och mål de tror på, menar R4 att fokus läggs på 

“rätt” arbete i företaget.  

 

Prestationsmått på affärsområdesnivå 

R4 menar att allting kan mätas inom callcenterbranschen vilket ser olika ut för olika enheter 

inom företaget. Prestationsmåtten inom affärsområdet handlar övergripande om leverans av 

resultat till företagets samarbetspartners, hur medarbetare agerar i försäljningssamtal och 

vilken strategi företaget har gentemot sina kunder. R4 anser att det finns andra värden än 

finansiella prestationsmått som är viktiga, som att få ett bra samtal med slutkunder som inte 

skapar kostnader i efterhand.  

Varje prestationsmått ska leda till att företaget uppfyller uppdragsgivarnas förväntningar, både 

vad gäller försäljning och marknadsföring. Callcentret arbetar tillsammans med sina 

uppdragsgivare för att målen ska nås, vilka varierar beroende på projekt (R4).  

Enligt R4 finns det alltid något att jobba med vad gäller resultaten av prestationsmåtten. Varje 

samarbete och uppdrag granskas separat av affärsområdeschefen som jobbar med korta 

avstämningar och aktivitetsstyrd hantering av prestationsmåtten. Det kan exempelvis vara att 

driva upp ett resultat eller identifiera, hantera och få bort avvikelser.  

Om prestationsmått eller mål inte uppfylls, handlar det enligt R4, om att hitta en gemensam 

väg för att uppnå dem och dra nytta av varandras styrkor. Företagets arbetssätt präglas av just 

samarbete och att skapa ett win-win i affärerna.  

 

Mål på projektnivå 

R2 är ansvarig för en projektgrupp på tio anställda och tillsammans med dem arbetar hen med 

uppdrag för olika företag. Projekten kan vara allt i från besöksbokningar till 

informationskampanjer och målen ser olika ut beroende på uppdrag. Ett gemensamt mål för 

alla uppdrag är dock att de ska gå med vinst. Det finns två typer av projektgrupper, Business 
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to Business och Business to Consumer. Dessa samarbetar då det behövs. Gruppchefernas 

uppgift är att skapa förutsättningar hos säljarna i gruppen de är ansvariga för, att nå målen. 

Detta ska göras med hjälp av de uppsatta reglerna för ledarskap. Andra mål är att följa 

värdegrunden inom projektgrupperna, att ha nöjda medarbetare, hög frisknärvaro och att ha 

nöjda kunder.  

 

Prestationsmått på projektnivå 

Eftersom uppdragen skiljer sig från varandra är det viktigt att ha prestationsmått som passar 

projekten. Exempel på prestationsmått inom projektgrupperna är frisknärvaro, intäkt/timme, 

betalning/timme, kundkontakter/timme, avslutsprocent, antal ja/timme i snitt, ready-tider, 

samtalstider, inloggad tid och antal order per uppdrag och taltider (R2). 

Två gånger i veckan hålls gruppchefsmöten där utfallen av prestationsmåtten följs upp. Inom 

projektgrupperna följs resultaten upp dagligen via dygnsrapporter där medarbetarna blir 

informerade om gårdagens resultat genom en uppstart som hålls av gruppcheferna. Exempel 

på prestationsmått som följs upp dagligen är frisknärvaro, ready-tid och kundkontakter per 

timme. Resultaten av prestationsmåtten är enkla för medarbetarna att få en översikt på, det 

finns till exempel TV-skärmar uppsatta i företagets lokaler där de senaste resultaten visas 

(R2). 

Gruppcheferna väljer inte alltid att gå igenom samtliga prestationsmått av dygnsrapporten 

med projektgrupperna, utan kan välja de som gick bra och lägga mindre energi på andra. R4 

menar att det handlar om en fingertoppskänsla vad man ska fokusera på dag för dag. 

Affärsområdescheferna stämmer av resultaten av prestationsmått varje dag via gruppcheferna 

och prognoser följs upp kvartalsvis. 

Om ett prestationsmått inte uppnås över längre tid ses de över. När ett projekt är nytt är 

prestationsmåtten uppskattade, vilket kan leda till att de blir för högt satta och då inte nås. Om 

en säljare inte når upp till de uppsatta prestationsmåtten är gruppchefens roll att coacha 

denna.  Detta görs genom att gruppchefen lyssnar på samtal som säljaren gjort och ibland 

läggs även en individuell handlingsplan upp (R2).  

Inom projektgruppen kan måtten ses som motiverande då säljarna får beröm för goda 

prestationer. Den goda relationen, arbetskamrater emellan, bidrar också till att medarbetarna 

blir motiverade till att göra ett bra jobb för att uppnå prestationsmåtten (R2).  
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Medarbetarna kan enligt R2 påverka prestationsmåtten “hur mycket som helst” i och med att 

de deltar i månadsmöten och i diskussioner.  

Kunderna, vilka callcentret ofta arbetar långsiktigt med, har vissa förväntningar på företaget 

men samtidigt är det ett tätt samarbetare mellan kund och företag.  Callcentret har också 

veckomöten med kunderna, då läget på projekten stäms av och då projektet avslutas görs en 

slutrapport (R1). 

 

Mål på individnivå 

På individnivå har företaget mål som nöjda medarbetare, hög frisknärvaro och att 

medarbetarna ska följa värdegrunden. Dessutom ska medarbetarna nå upp till en viss standard 

i telefonsamtalen. R4 menar att målen är det som driver affärerna framåt och hävdar att det 

handlar om att ha medarbetare med en inre motivation att vilja göra ett bra jobb. Företaget tror 

att alla vill göra ett bra jobb.  

Enligt R3 talar callcentrets ledning öppet om de ekonomiska målen med medarbetarna och 

varje månad har företaget ett möte där alla i organisationen medverkar. För företaget är det 

viktigt att målen är accepterade och att dessa diskuterats med medarbetarna. Målen ska 

kännas rimliga att uppnå och möjliga att påverka för att inte motivationen till arbetet ska 

minska.  

 

Prestationsmått på individnivå 

R3 menar att prestationsmåtten inte ska vara för höga, eftersom personalen då kan känna att 

de är omöjliga att nå, men att de inte heller ska vara för låga. Det finns medarbetare som har 

svårt att nå upp till lägsta nivå i sitt arbete, men det är ändå viktigt att företaget har en 

standard att utgå ifrån. Om en säljare inte klarar standarden får hen tillsammans med en 

gruppchef diskutera orsaken till detta och eventuellt görs en individuell plan för säljaren. Om 

det är privata problem som är den bakomliggande orsaken till att säljaren inte uppnår 

standarden erbjuder företaget samtalsstöd. R3 menar att individen måste bli sedd och få rätt 

förutsättningar inom företaget för att lyckas. Exempel på prestationsmått som medarbetarna 

mäts individuellt på är frisknärvaro, intäkt per timme, kundkontakter per timme, samtalstid 

och Ready-tid.  
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Som belöningssystem använder callcentret provisioner och bonusar men dessa är låga då 

lönerna till stor del är fasta.  Förutom provisioner motiveras medarbetarna med utmärkelser 

som månadens säljare, månadens medarbetare och månadens prestation vilka utses utifrån 

företagets grundvärden och röstas fram av alla inom företaget. Månadens säljare behöver inte 

vara kopplat till resultat utan kan handla om att en medarbetare till slut lyckats sälja till en 

person hen pratat med flera gånger tidigare. Månadens medarbetare kan utses för att hen 

tillfört glädje i sin projektgrupp, är en bra kompis eller har hög frisknärvaro. Förutom 

utmärkelser och provisioner engagerar projektgrupperna olika tävlingar. Vinsten i tävlingarna 

behöver inte vara stora, vinnaren kan till exempel få gå hem tidigare på en fredag eller slippa 

diska matlådan under lunchen (R1).  

Yttre faktorer ska dock inte vara den drivande faktorn för att uppnå målen, menar R4 och 

förklarar att motivation i grund och botten handlar om företagets grundvärden och sättet att 

förhålla sig till varandra, att man trivs och får något tillbaka av arbetet, förutom priser eller 

pengar.  

Det är möjligt att manipulera prestationsmåttens utfall genom att till exempel trycka på ja i 

säljsystemet, trots att kunden sagt nej, och på så sätt öka produktionen. Det har hänt på 

företaget men är ovanligt. R2 menar att orsaken till att det inte händer ofta är att det så lätt 

upptäcks eftersom det går att spåra exakt vilken säljare som manipulerat ett mått i telefonen. 

Dessutom bidrar företagets starka värdegrund till att man inte vill tumma på etiken. R3 hävdar 

att om det inte går att driva företaget med den etiska och moraliska försäljningen de har, vill 

hen göra något annat. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin utifrån den teoretiska referensramen. Vi 

reder ut hur empirin överensstämmer med teorin om mål, de olika kriterier och typer som ett 

prestationsmått bör ha och dess syften samt vad ett balanserat styrkort bör innehålla.  

 

5.1 Mål  

Callcentrets huvudmål anses förutom finansiella mål som företagets lönsamhet, tillväxt, 

budgetmål, nettoresultat och bruttovinst, vara att medarbetarna mår bra samt att 

uppdragsgivarna är nöjda med det utförda arbetet. Detta visas genom att företagets 

värdegrund genomsyrar hela verksamheten och eftersom callcentret vill göra kunderna nöjda 

tackar de nej till uppdrag de anser att de inte passar för.  Enligt Jacobsen, Thorsvik (2008) kan 

detta kopplas till att målen har en styrande effekt. Organisationen arbetar långsiktigt med sina 

kunder, men har även delmål som att varje projekt ska gå med vinst. Jacobsen och Thorsvik 

(2008) anser att tidsperspektivet är relevant då målen ofta blir otydliga ju längre fram i tiden 

de ligger, men att långsiktiga mål samtidigt kan ge stor innovation och handlingsfrihet i hela 

organisationen. Callcentret har ur ett tidsperspektiv både lång- och kortsiktiga mål för 

företaget. Det finns en affärsplan som är långsiktig och sträcker sig till år 2015, medan 

prestationsmåtten är kortsiktiga och följs upp i projektgrupperna dagligen och i styrelsen 

månadsvis. Enligt Ahrenfelt (2001) är mål nödvändiga som ett verktyg för att känna 

motivation. I callcentret fungerar målen motiverande på så sätt att medarbetarna vill göra en 

bra prestation, då de får beröm via utmärkelser som goda prestationer och månadens 

medarbetare/säljare. Medarbetarna blir även belönade i form av provision eller tidigare 

hemgång på fredagar.  

Jacobsen, Thorsvik (2008) menar att en del organisationer kan arbeta mot mål som inte 

överensstämmer med organisationens uppsatta mål och då kan målförskjutning uppstå. 

Utifrån empirin kan vi ej se att det finns målförskjutning inom callcentret. 

 

5.1.2 Kriterier prestationsmått 

Utifrån nio kriterier och SMART-kriterierna i den teoretiska referensramen har vi analyserat 

prestationsmåtten från empirin och sammanfattat dem enligt nedan: 
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Utifrån teorin bör antalet prestationsmått vara begränsat såvida de inte fungerar som kontroll- 

eller alarmmått (Catasús et. al. 2008). I intervjuerna framkommer att företaget har mått inom 

olika delar av företaget, både på företagsnivå, projektnivå, affärsområdesnivå och individnivå.  

Utifrån empirin kan vi inte se huruvida de prestationsmått som rör säljarnas arbetsuppgifter, 

leder till högre produktivitet i verksamheten och kan därför se att dessa mått är tillräckligt 

relevanta i organisationen för att inte tas bort. Enligt Holmgren (2009) kräver uppdragsgivare 

ibland att callcenters redovisar vissa prestationsmått, vilket kan vara en anledning till att mått 

finns trots att företaget egentligen skulle klara sig lika bra utan. Däremot finns mått som 

frisknärvaro och personalomsättning, vilka kan användas för att undvika eller uppmärksamma 

avvikelser. 

Vi ser också att det finns andra prestationsmått för att undvika eller uppmärksamma 

avvikelser, till exempel prestationsmått som betalt/timme, kundkontakt/timme och antal order, 

personalomsättning och frisknärvaro. 

Callcentret har prestationsmått som tillväxt och lönsamhet, vilket är finansiella mått som för 

medarbetarna kan vara svåra att förstå innebörden av. Ekonomiavdelningen ansvarar dock för 

dessa mått vilket gör att medarbetarna inte behöver ha förståelse för dem. Utifrån empirin 

framgår det däremot att medarbetarna involveras i de prestationsmått som rör deras 

arbetsuppgifter som betalt/timme, kundkontakt/timme och antal order. Enligt Catasús et. al. 

(2008) är syftet med ett prestationsmått att fler än de mest insatta inom företaget ska förstå 

innebörden av prestationsmåttet, vilket också överensstämmer med SMART-modellens 

kriterier att de ska vara specifika och mätbara (Holmgren och Loghamni, 2012). Trots att 

vissa finansiella mått kan anses svåra att förstå uppger företaget att de är öppna med sin 

ekonomi inom organisationen. Från intervjuerna fick vi dock inte tillräckligt med information 

för att kunna påvisa att samtliga inom företaget anser att måtten är enkla att förstå.  

Callcentrets prestationsmått kan anses vara specifika då de är tydliga och lätta att förstå. 

Samtalstid är den tid en säljare pratar i telefon, order per timme är antalet sålda order varje 

timme, osv. Dessa mått kan även ses som mätbara eftersom de går att mäta, till exempel två 

order per timme eller 95 % frisknärvaro. 

Catasús et. al. (2008) menar att det ska vara möjligt att förstå hur ett prestationsmått ska 

förbättras. Inom callcentret sätter de in åtgärder i form av coachning och handlingsplaner för 

medarbetare när ett prestationsmått inte uppfylls, på så sätt brukar måtten förbättras. Det 

senaste året har företagets lönsamhet och tillväxt inte ökat som önskat, men företaget vet att 



	  

35	  
	  

det beror på yttre omständigheter som varit svåra att påverka. Utifrån empirin kan vi se att 

företaget vet hur de ska förbättra sina mått.  

Enligt Catasús et. al. (2008) ska ett prestationsmått vara svårt att manipulera. Inom callcentret 

är det är möjligt att manipulera måtten inom produktionen, men tack vare företagets starka 

värdegrund och att man kan följa ett försäljningsärende via en logg händer det sällan. I 

intervjuerna framkom att manipulation av mått har förekommit och kommer troligen att göra 

igen eftersom det inte är svårt att manipulera dem. De prestationsmått som har manipulerats är 

de som mäter hur mycket en medarbetare säljer, vilket är ett mått som bör finnas i företaget 

och därför kan vara svårt att ta bort. 

I intervjuerna framkommer att callcentret använder ett loggsystem (säljsystem) som gör det 

möjligt att snabbt få fram olika typer av prestationsmått. Många av de mått som används tas 

fram varje dag och systemet är en förutsättning för att detta ska fungera smidigt. Enligt 

Catasús et. al. (2008) behöver uppbyggnaden av systemet inte vara enkel men kommer i 

längden att vara en lönsam investering för företaget. Vi kan utifrån empirin se att det är enkelt 

att få fram data, eftersom det görs varje dag. 

Antal order och intäkt per timme samt andra prestationsmått som rör försäljarnas 

arbetsuppgifter är relevanta (Catasús et. al. ,2008)  i projektgrupperna för att medarbetarna 

ska veta vad de arbetar mot. Eftersom vi inte fått information om vilka mål prestationsmåtten 

har för att uppnå den "standard" de säger att de har, kan vi inte veta om de är relevanta för 

organisationen. Lönsamhet och vinstmarginal kan dock ses som relevanta för att företaget ska 

växa och gå med vinst, frisknärvaro och låg personalomsättning är en förutsättning för att 

arbetet ska kunna utföras och månadens medarbetare, månadens säljare och månadens 

prestation kan fungera som motivation för medarbetarna att göra ett bra jobb.  

Callcentrets prestationsmått tycks vara enkla att tolka förändringen på, eftersom mål är 

uppsatta och företaget vet åt vilket håll de ska sträva för att uppnå målen. Prestationsmåtten 

har en standard som företaget utgår ifrån och det diskuterar och följer upp prestationsmått 

öppet inom projektgrupperna på företaget, vilket gör att de berörda får information om 

prestationsmåttens förändring. Enligt Catasús et. al. (2008)  ska ett prestationsmått kunna 

tolkas för att säga om det är bra eller dåligt .Ur intervjuerna framkom också att ett mål kan 

förändras om förutsättningarna förändras för att måtten ska vara möjliga att uppnå, vilket 

också stämmer överens med SMART-modellens kriterier att de ska vara accepterande och 

realistiska (Holmgren och Loghamni, 2012). Utifrån empirin verkar det som om det går att 
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tolka förändringar av prestationsmåtten i företaget. Om till exempel frisknärvaron går ner är 

det negativt, eftersom företaget vill ha hög frisknärvaro, och om den går upp är det 

fördelaktigt. 

Varje prestationsmått på callcentret har en eller flera ansvariga, vilket är i enlighet med vad 

Catasús et. al. (2008) anser är ett kriterium för ett bra prestationsmått. I intervjuerna 

framkommer att R1 har översikt över de finansiella prestationsmåtten och R3 ansvarar för 

projektgruppernas prestationsmått. Det är ägarna till måtten som signalerar om något inte ser 

bra ut och ansvarar för att åtgärder vidtas (Catasús et. al. 2008). I callcentret är det dock inte 

ägarna till måtten som ensamma gör arbetet att förbättra prestationsmåtten, respondenterna 

hävdar att hela organisationen arbetar för detta tillsammans.  

Mått bör vara “lagom” och utan alltför många marginaler (Catasús et. al. 2008). Callcentret 

har mål som 8 % lönsamhet, tillväxt med 30 % per år och frisknärvaro på 95 % vilket är heltal 

utan decimaler men ändå inte diffusa vilket vi anser är “lagom”. Däremot har vi inga siffror 

på övriga prestationsmått i företaget och kan därför inte uttala oss om dessa. 

Callcentret har tidsramar på de uppsatta måtten och följer upp alltifrån varje dag till 

kvartalsvis. Varje projekt är dessutom tidsbundet, vilket stämmer överens med SMART-

modellens kriterier (Holmgren och Loghamni, 2012).  

 

5.1.3 Typer av prestationsmått 

Utifrån den teoretiska referensramens olika typer av prestationsmått har vi analyserat de mått 

som framgick i empirin.  

Catasús et. al. (2008) hävdar att lärande prestationsmått ska visa ett samband mellan olika 

prestationsmått och hjälpa till i styrningen mot olika mål, samt att ett kontrollerande 

prestationsmått jämförs mot en norm, så det går att se en avvikelse. Han menar också att 

syftet med belöningsprestationsmått är att få de anställda arbeta i den riktning som leder mot 

organisationens mål. Inom callcentret används prestationsmåttet frisknärvaro. Detta kan ses 

som ett lärande och kontrollerande mått på så vis att det talar om hur personalen mår samt att 

det kan kopplas till prestationen hos medarbetarna. Om det avviker från den standard 

företaget satt upp kan det tyda på något fel. Den för branschen låga personalomsättning kan 

också visa på att medarbetarna mår bra och är effektiva i produktionen. Ytterligare lärande 

och belöningsprestationsmått i callcentret är månadens medarbetare, månadens försäljare och 
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månadens prestation som ökar motivationen och troligtvis hjälper företaget att styra mot 

målen. Prestationsmåttet antal order och andra prestationsmått som rör försäljarnas 

arbetsuppgifter kan fungera på ett kontrollerande och som ett belöningsprestationsmått. Om 

det avviker mot normen kan det tyda på att något hänt i produktionen, men det får också 

personalen att arbeta hårdare i riktning som leder till callcentrets uppsatta lönsamhetsmål. 

Måtten “nöjda kunder” kan också anses kontrollerande då deras vision är att ha nöjda 

medarbetare och kunder. 

Enligt Catasús et. al. (2008) är det viktigt att det finns ett gemensamt fokus i företaget där alla 

ska känna sig delaktiga och gör att hela organisationen strävar emot samma mål. Ett 

mobiliserande prestationsmått leder till callcentrets värdegrund och vision om välmående 

medarbetare och kan mätas genom prestationsmåtten frisknärvaro och personalomsättning. 

Den höga frisknärvaron tyder på att medarbetarna mår bra på sitt arbete, likaså den för 

branschen, låga personalomsättningen. Utifrån empirin tolkar vi den höga frisknärvaron och 

den låga personalomsättningen som att ett gemensamt fokus mot målet att ha välmående 

medarbetare nås. Däremot har företaget inte uppnått de övergripande finansiella målen, 

lönsamhet och tillväxt som det också bör finnas ett gemensamt fokus mot att nå. I empirin 

framkommer att en stark värdegrund finns och att detta borde leda till att alla inom 

organisationen strävar efter samma mål. 

Syftet med legitimerande prestationsmått är att uppfylla förväntningar som finns på att vissa 

prestationsmått ska rapporteras. Sådana mått är viktiga för att få legitimitet och för att undvika 

kritik utifrån. Finansiella prestationsmått kan fungera som styrande men också som en 

legitimitet mot omvärlden och styrelsen i företaget (Cataús, et. al., 2008). 

Callcentret förväntas redovisa vissa prestationsmått, till exempel de mått som tillhör 

prognosen. Frisknärvaro är också ett legitimerande prestationsmått som används i 

callcentret.   

Extern rapportering sker först och främst via callcentrets årsredovisning, både för att 

informera medarbetare, ägarna och externer. Enligt Catasús et. al. (2008) använder sig en 

organisation av årsredovisningen vid kommunikation med omvärlden och för att synliggöra 

organisationer för andra intressenter. På callcentret sker extern rapportering i form av 

slutrapporter till uppdragsgivare, där företaget har täta samarbeten med sina uppdragsgivare 

för att göra dem nöjda och uppfylla deras förväntningar och mål. 
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5.1.4 Syften med prestationsmått 

I teorikapitlet beskrivs fyra syften med prestationsmått. Dessa har vi tagit i beaktning när vi 

analyserat företagets prestationsmått. 

Callcentrets strategi utgår från deras principer och handlar i helhet om förståelse, utveckling, 

att alla ska vara vinnare och att man ska kunna dra nytta av varandras olikheter. Ax. et. al. 

(2009) menar att prestationsmått ska vara kopplade till företagets strategi.  Prestationsmåtten 

nöjd kund index (NKI), personalomsättning, månadens medarbetare, månadens säljare, 

månadens prestation och frisknärvaro spänner över företagets alla principer och relaterar på så 

vis till företagets strategi. Prestationsmått som intäkt per timme, antal order och andra 

prestationsmått som rör försäljarnas arbetsuppgifter handlar om att alla ska vara vinnare. 

Prestationsmåtten vinstmarginal och lönsamhet är svårare att placera i företagets strategi, men 

relaterar bäst till alla ska vara vinnare. 

Målen ska vara sammanlänkade med valet av prestationsmått enligt Ax. et. al. 

(2009).  Callcentret har mål som lönsamhet, tillväxt, bruttovinst och budget, vilka är 

finansiella och kan kopplas till prestationsmåtten vinstmarginal, intäkt per timme, betalning 

per timme, antal order och prestationsmått som rör försäljarnas arbetsuppgifter och ligger 

under alla nivåer i företaget. 

Ett annat mål i callcentret är att följa och arbeta efter företagets grundvärden. Till detta mål 

kan prestationsmått som frisknärvaro och personalomsättning kopplas.  Vad gäller målet om 

nöjda kunder kan det kopplas till prestationsmåttet nöjd kundindex. 

Nöjda medarbetare och rätt ledarskap är också ett mål företaget har. Detta mäts med 

prestationsmåtten månadens säljare, månadens medarbetare, månadens prestation, 

frisknärvaro och personalomsättning.   

Enligt Ax. et. al. (2009) ska de prestationer som mäts och fokuseras på förstås av personalen 

samt vara motiverande och möjliga att påverka. Att callcentret har motiverad personal kan 

utläsas av den höga frisknärvaro och låga personalomsättning de har. Företaget belönar bland 

annat bra prestationer genom månadens säljare och månadens prestation. När medarbetare 

inte når upp till sina individuella mål skapar gruppchefen handlingsplaner tillsammans med 

säljaren för att stödja. I intervjuerna framkommer att företaget har bra ledarskap via 

coachning, individuella insatser och samtalsstöd. Medarbetarna har en fast grundlön och inga 

höga provisioner. 
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I intervjuerna framkommer att medarbetarna dagligen är involverade i diskussioner om 

resultatet av prestationsmåtten och att det är viktigt att medarbetarna känner att de klarar av 

målen.  Om en medarbetare har svårt nå upp till den standard företaget satt upp, görs en 

individuell handlingsplan för att de ska klara målet.  Diskussioner förs även i 

projektgrupperna under gruppchefens ansvar, där utvärderingar sker av säljprestationer och 

där medarbetarna får ha åsikter.  Medarbetarna informeras dagligen via dygnsrapporter. 

Callcentret är transparent genom att prestationsmått och information uppdateras dagligen via 

tv-skärmar som alla kan följa. Vi anser att callcentret har prestationsmått som förstås av 

medarbetarna samt att måtten är motiverande och möjliga att påverka. 

Utifrån empirin kan utläsas att medarbetarna involveras i beslutsfattande och är delaktiga i de 

uppsatta målen. Detta ifrågasätter vi om de är, troligen är medarbetarna delaktiga i 

diskussioner om målen men inte i beslutsfattandet, då besluten om mål troligen görs av 

företagsledningen. De mått som används vid försäljning kan ses som motiverande då goda 

prestationer belönas.  

I säljgruppen sker uppföljning dagligen, vilket kan vara nödvändigt eftersom en dag i 

callcenterbranschen kan vara intensiv. Uppföljning sker via dygnsrapporter där man får ut 

aktuella information gällande alla prestationsmått. 

Till styrelsen och ledningsgruppen sker uppföljning genom ekonomiska rapporter och 

prestationsmått varje vecka. Mer avancerade uppföljningar till styrelse och ledning görs 

månadsvis och kvartalsvis via en prognos. Utifrån Ax, et. al. (2009) ska ett företag vara 

uppdaterat och ha en rimlig återrapportering som inte sker för ofta. Utifrån vår tolkning av 

empirin är callcentret uppdaterat, vi vet däremot inte om daglig uppföljning i 

projektgrupperna är nödvändigt eftersom det i intervjuerna inte framkom orsaken till att 

dygnsrapporterna återges varje dag.  

 

5.1.5 Balanserat styrkort  

I vår studie har vi tänkt använda det balanserade styrkortet för att kunna analysera om 

callcentret har prestationsmått som kan delas in utifrån det balanserade styrkortens olika 

perspektiv. På så sätt kan en uppfattning göras om företaget har en bra och jämn fördelning av 

prestationsmått inom de olika perspektiven. Om dessa leder till mål som överensstämmer med 

företagets vision, affärsidé och strategi.  
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Enligt Ax. et. al. (2009) är utgångspunkten i det balanserade styrkortet företagets vision, 

affärsidé och strategi.  Callcentrets vision handlar om att vara ett attraktivt företag för både 

kunder och medarbetare. Grundvärdet kan motsvara affärsidén som handlar om det fokus som 

finns på att skapa värde för företagets kunder och vikten av att ständigt förbättras och 

utvecklas vad gäller kunskap och kompetens. 

Strategin för att uppnå callcentrets vision och affärsidé motsvarar deras principer som handlar 

om förståelse, initiativtagande, att påverka, att dra nytta av varandra, att alla, medarbetare som 

kund, ska vara vinnare i arbetet som utförs och om ständig utveckling. 

Kaplan och Norton (2001) hänvisar till fyra olika perspektiv i det balanserade styrkortet; det 

finansiella perspektivet, kundperspektivet, interna processperspektivet och lärande- och 

tillväxtperspektivet. Måtten kan också delas in i kort- och långsiktiga mått samt finansiella 

och icke-finansiella mått. 

Utifrån det finansiella perspektivet har callcentret prestationsmått som vinstmarginal och 

lönsamhet, dessa skall leda till de fastställda målen tillväxt och lönsamhet. Dessa mål är enligt 

intervjuerna inte uppnådda under de senaste två åren. I intervjuerna framkom att inte 

lönsamhet och vinstmarginal inte är lika viktiga för företaget som att vara attraktiva för 

medarbetare och samarbetspartners. Ax. et. al. (2009) ger exempel på finansiella 

prestationsmått som intäktsökning i procent, räntabilitet, aktieutdelning och 

kapitalomsättningshastighet. Dessa mått anger inte företaget att de mäter, däremot kan 

intäktsökning i procent motsvaras av måttet lönsamhet. Lönsamhet kan relateras till 

callcentrets affärsidé, vision och strategi. Genom att uppnå de finansiella målen skapar 

företaget marginaler och kan lägga mer fokus på sin vision: att vara attraktiva för 

medarbetare, samarbetspartners, att skapa värde för kunden och utveckla företaget.  

Ax. et. al. (2009)  menar att kundperspektivet handlar om vad företaget erbjuder sina kunder 

och hur de särskiljer sig från konkurrenter. Callcentret har en given plan för hur de möter sina 

kunder. Via sin princip win-win arbetar företaget för att alla parter i ett samarbete skall vara 

vinnare. Vid intervjuerna framkom att det är viktigt att slutkunderna gjort ett bra köp. Varje 

prestationsmått ska leda till att uppfylla de förväntningar som är satta tillsammans med 

uppdragsgivaren. Företaget är tydliga med hur de vill skilja sig från konkurrenterna genom att 

följa sina principer och sin värdegrund. Enligt Ax et. al (2009) är kundtillfredsställelseindex 

och antal nya kunder exempel på prestationsmått, där den viktigaste biten för ett företag 

handlar om kundrelationen. Ur empirin framkommer att callcentret mäter ”Nöjd kund index” 
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vilket motsvarar kundtillfredsställelse som Ax et. al (2009) nämner. I intervjuerna 

framkommer däremot inte att callcentret mäter antal nya kunder men å andra sidan arbetar de 

långsiktigt med sina kunder och värdesätter kanske inte detta mått. 

De interna processerna återspeglar sig i företagets transparanta sätt att driva verksamheten. De 

uppföljningar av prestationsmått som visas på tv-skärmar, närheten till varandra och att alla 

ska känna sig delaktiga i gemensamma beslut som tas, kan tolkas som att företaget är 

transparant.  

I empirin framkom att de interna processerna inom callcentret till stor del handlar om 

kortsiktiga uppföljningar via dagliga möten. I dessa möten följs både prestationsmått och 

mjuka värden, som coachning, samtalsanalyser och utvärdering av dagen, upp. Det är också 

viktigt att varje prestationsmått uppfyller de förväntningar som sätts tillsammans med 

uppdragsgivaren. Utifrån empirin verkar det sätt callcentret arbetar på stämma överens med 

teorin, att interna processer är företagets tillvägagångssätt för hur de beslut som tagits i det 

finansiella och i kundperspektivet ska uppnås (Ax et al. 2009). Exempel på prestationsmått 

inom det interna processperspektivet är enligt Ax et. al. (2009) andel leveranser som görs i 

tid, antal klagomål på företagets verksamhet och andel kassationer av färdigställda varor. 

Callcentret har motsvarande mått som intäkt per timme, antal order, betalning per timme och 

kundkontakt per timme. 

Lärande- och tillväxtperspektivet, menar Ax, et. al (2009), handlar om att ta tillvara 

medarbetarnas skicklighet. Det handlar även om de IT-system företaget använder sig av samt 

nätverk och infrastruktur. I slutändan är det även viktigt hur förändringsbenägna företaget är. I 

empirin framgår att medarbetarna motiveras av både inre och yttre faktorer. De har hög 

frisknärvaro och låg personalomsättning som grundar sig i att medarbetarna har bra förmåner, 

gott ledarskap, coaching och individuella insatser som samtalsstöd och handlingsplaner, i det 

arbete de gör. Belöningar får de via små provisioner och utmärkelser som månadens 

försäljare, månadens medarbetare och månadens prestation. Vi anser att sammankopplingen 

till strategin är stark i lärande- och tillväxtperspektivet, då det från intervjuerna framgår att 

callcentret lägger mycket tid på att medarbetarna ska må bra och att företaget ska ha en bra 

infrastruktur och nätverk.  

Kaplan och Norton (2001) menar att det är lättare för en företagsledning att be medarbetare 

göra förändringar och prestera bättre om företaget har relativt få och enkla mått att mäta samt 

om medarbetarna känner att de har inflytande, vilket ger effekt på hela organisationen. Utifrån 
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empirin kan vi utläsa att callcentret har täta uppföljningar med medarbetarna om 

prestationsmåttens utfall, att diskussioner förs och att medarbetarna är delaktiga. Av den 

anledningen anser vi att företaget har relativt få och lätta mått och att medarbetarna har 

inflytande. 

Norreklit, et. al. (2008) beskriver de fallgropar som företag kan hamna i när det gäller det 

balanserade styrkortet. Några sätt för att undvika dessa fallgropar är att se det balanserade 

styrkortet som ett lärande och utforskande tillvägagångsätt, att vara välbekant med 

verksamheten och att ha kunskap om den bakomliggande faktorn till att affärerna går bra. 

Utifrån empirin kan vi utläsa att callcentret har täta uppföljningar och diskussioner om 

prestationsmåttens utfall. Risken att företaget skulle hamna i någon av det balanserade 

styrkortets fallgropar, anser vi därför inte vara särskilt stor.  

 

5.2 Sammanställning per nivåområde 

Ur intervjuerna har vi identifierat vilka prestationsmått och mål som callcentret använder, hur 

vi anser dessa prestationsmått är kopplade till mål och på vilka nivåer i organisationen de 

finns. 

I sammanställningen (figur 1) har vi angett de prestationsmått och mål som analyserats ur 

empirin och på vilka nivåer dessa finns i organisationen. Slutligen har vi identifierat vilka mål 

och prestationsmått vi anser tillhör de olika perspektiven (det finansiella perspektivet, 

kundperspektivet, det interna processperspektivet och tillväxt- och lärandeperspektivet) i det 

balanserade styrkortet.  

De nivåer i organisationen som identifierat utifrån empirin är företagsnivå, projektnivå, 

affärsområdesnivå och individnivå.. 

Det vi kan se i sammanställningen är att callcentret på individnivå följer upp 

prestationsmåtten intäkt per timme, antal order, betalning per timme och de andra måtten 

enligt sammanställningen som har med försäljarnas arbetsuppgifter att göra. Detta skall leda 

till målen vinst för varje projekt och nå upp till standardmålet. På individnivå följs även upp 

prestationsmåtten personalomsättning, frisknärvaro, månadens medarbetare, försäljare och 

prestation. Dessa ska leda till att målen följa värdegrunden, nöjda medarbetare och rätt 

ledarskap uppnås. 
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På projektnivå följs samma prestationsmått och mål som på individnivån upp. Utöver dessa 

följs prestationsmåtten frisknärvaro, månadens medarbetare, försäljare och prestation upp mot 

målet att frisknärvaro ska uppgå till 95 %. Slutligen följs prestationsmåttet NKI, leverans, 

resultat och agerande upp mot målet nöjda kunder. 

Inom affärsområdesnivån följer man upp de prestationsmått och mål som finns inom 

projektnivå. Ytterligare mål är prognos, budgetmål, nettoresultat och bruttovinst. Prognosen 

följs upp via prestationsmåtten intäkt-kostnad som ger en bruttomarginal. Budgetmål, 

nettoresultat och bruttovinst följs upp via prestationsmåtten intäkt per timme, antal order, 

betalning per timme och de andra måtten enligt sammanställningen som har med försäljarnas 

arbetsuppgifter att göra. 

Den nivån där den mest omfattande uppföljningen sker är på företagsnivån. Här följs alla mål 

upp som finns inom affärsområdesnivån. Dessutom följer callcentret upp prestationsmåttet 

personalomsättning som skall nå upp till målet att personalomsättningen ska ligga på 3 år i 

snitt. De övergripande finansiella målen tillväxt och lönsamhet följs upp via prestationsmåtten 

vinstmarginal och lönsamhet. 

Det som sammanställningen visar är att samma prestationsmått och mål i många fall finns 

inom de olika nivåerna, och att ju högre nivå inom organisationen följs det upp fler 

prestationsmått och mål. 

Utifrån det balanserade styrkortet finns både prestationsmått och mål inom alla perspektiven.  

Finansiella perspektivet har mål som tillväxt, lönsamhet, budgetmål, nettoresultat, bruttovinst 

och prognos. 

Kundperspektivet har mål som nöjda kunder, men även vinst för varje projekt och även här 

budgetmål, nettoresultat och bruttovinst.  

Inom interna processer och lärande- perspektivet finns i de flesta fall samma mål som att följa 

värdegrunden, nöjda medarbetare, rätt ledarskap, personalomsättning och frisknärvaro. 

Interna processer perspektivet har dessutom vinst för varje projekt som mål och standard-mål 

på individnivån som även berör kundperspektivet.   

Prestationsmått ska leda till att mål uppnås och hjälpa företaget att leva upp till sin vision och 

affärsidé. Callcentrets vision handlar om att vara ett attraktivt företag för både kunder och 
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medarbetare och affärsidén rör det fokus som finns på att skapa värde för kunder, samt vikten 

av att ständigt förbättras och utvecklas vad gäller kunskap och kompetens. 

 

Företagsnivå 

Prestationsmått Mål Balanserat styrkort 

Vinstmarginal Tillväxt % Finansiella 

Lönsamhet /Ebit Lönsamhet % Finansiella 

Intäkt per timme, 

Antal order 

Betalning per timme 

Kundkontakt per timme 

Avslutsprocent 

Ja per timme i snitt 

Ready-tid 

Samtalstid 

Inloggad tid 

Budgetmål 

Nettoresultat 

Bruttovinst 

Finansiella 

Kund 

Intäkt - kostnad = bruttomarginal 

(Antal säljare 

Leverans (försäljning) 

Sjukfrånvaro 

Ej debiterbar utbildningstimmar 

Antal gruppchefer) 

Prognos (ekonomisk plan 

nästkommande månad) 

Finansiella 

Personalomsättning 

Frisknärvaro 

Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Följa värdegrunden 

Nöjda medarbetare 

Rätt ledarskap 

Interna processer 

Lärande 

Personalomsättning Personalomsättning 3 år snitt Interna processer 

Lärande 

Frisknärvaro Frisknärvaro 95 % Interna processer 
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Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Lärande 

NKI (Nöjd kund-Index) 

Leverans 

Resultat 

Agerande 

Nöjda kunder Kund 

 

 

Affärsområdesnivå 

Prestationsmått Mål Balanserat styrkort 

Intäkt per timme, 

Antal order 

Betalning per timme 

Kundkontakt per timme 

Avslutsprocent 

Ja per timme i snitt 

Ready-tid 

Samtalstid 

Inloggad tid 

Budgetmål 

Nettoresultat 

Bruttovinst 

Finansiella 

Kund 

Intäkt-kostnad = bruttomarginal 

(Antal säljare 

Leverans (försäljning) 

Sjukfrånvaro 

Ej debiterbar utbildningstimmar 

Antal gruppchefer) 

Prognos (ekonomisk plan 

nästkommande månad) 

Finansiella 

Intäkt per timme, 

Antal order 

Betalning per timme 

Kundkontakt per timme 

Avslutsprocent 

Vinst för varje projekt 

 

Kund 

Interna processer 
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Ja per timme i snitt 

Ready-tid 

Samtalstid 

Inloggad tid 

Personalomsättning 

Frisknärvaro 

Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Följa värdegrunden 

Nöjda medarbetare 

Rätt ledarskap 

Interna processer 

Lärande 

Frisknärvaro 

Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Frisknärvaro 95 % Interna processer 

Lärande 

NKI (Nöjd kund-index) 

Leverans 

Resultat 

Agerande 

Nöjda kunder Kund 

 

Projektnivå 

Prestationsmått Mål Balanserat styrkort 

Intäkt per timme, 

Antal order 

Betalning per timme 

Kundkontakt per timme 

Avslutsprocent 

Ja per timme i snitt 

Ready-tid 

Samtalstid 

Inloggad tid 

Vinst för varje projekt Kund 

Interna processer 

Personalomsättning 

Frisknärvaro 

Följa värdegrunden 

Nöjda medarbetare 

Interna processer 

Lärande 
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Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Rätt ledarskap 

Frisknärvaro 

Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Frisknärvaro 95 % Interna processer 

Lärande 

NKI (Nöjd kund-index) 

Leverans 

Resultat 

Agerande 

Nöjda kunder Kund 

 

Individnivå 

Prestationsmått Mål Balanserat styrkort 

Intäkt per timme, 

Antal order 

Betalning per timme 

Kundkontakt per timme 

Avslutsprocent 

Ja per timme i snitt 

Ready-tid 

Samtalstid 

Inloggad tid 

Vinst för varje projekt 

Standard 

Kund 

Interna processer 

Personalomsättning 

Frisknärvaro 

Månadens medarbetare, försäljare, 

prestation 

Följa värdegrunden 

Nöjda medarbetare 

Rätt ledarskap 

Interna processer 

Lärande 

Figur 1 är en sammanställning av de mål och prestationsmått som callcentret använder och 

visar i vilken nivå av företaget de finns samt var vi anser de passar i det balanserade 

styrkortet. 
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6. Slutsats 

Vårt syfte med studien var att studera vilka prestationsmått som används i callcenters, var de 

finns i organisationen och hur de används för att leda till måluppfyllelse. För att se om 

prestationsmått/måluppfyllelse leder mot vision/affärsidé analyserar vi utifrån det balanserade 

styrkortet. De forskningsfrågor vi önskade få svar på var:  

 

Vilka prestationsmått använder callcenters? 

Hur är dessa kopplade till organisationens uppsatta mål? 

Leder prestationsmåtten till att målen uppnås? 

 

Vi har analyserat callcentrets prestationsmått utifrån de typer, kriterier och syften som vi 

utifrån teorin anser ett prestationsmått bör ha. I studien framkommer att callcentret har 

prestationsmått och mål på företagsnivå, affärsområdesnivå, projektnivå och individnivå.  

I figuren, den sammanställning per mätområden som gjorts kan vi tydligt följa vilka 

prestationsmått som är kopplade till respektive mål i organisationen, samt se att samma 

prestationsmått ibland relaterar till mål på flera nivåer i företaget. Vi kan också se att företaget 

lägger stor vikt vid det interna processperspektivet enligt det balanserade styrkortet, vilket 

överensstämmer med företaget vision och affärsidé om att vara ett attraktivt företag för både 

kunder och medarbetare. Att callcentret lägger vikt vid en ständig förbättring och utveckling 

vad gäller kunskap och kompetens talar också för att stor vikt läggs vid det lärande 

perspektivet.  

Företagets starka värdegrund betonas flertalet gånger i empirin, vilket är tydligt i den höga 

frisknärvaron och i den, för callcenterbranschens, låga personalomsättning. Av frisknärvaron 

och personalomsättningen att döma kan det också antas att medarbetarna trivs på sitt jobb och 

att de är motiverade. Utifrån empirin verkar företaget ha en övergripande kontroll över 

prestationsmåtten, målen och uppföljningar av mått och mål. Medarbetarna tycks också vara 

delaktiga i arbetet men vi tror inte att de är delaktiga i beslutstagande, vad gäller mått och 

mål, som respondenterna påstår. Däremot kan medarbetarna säkert påverka många andra delar 

i företaget, till exempel hur högt ett prestationsmått sätts i projekten.  

Vad gäller de prestationsmått som rör försäljarnas arbetsuppgifter kan vi se ett samband 

mellan prestationsmått och de mål som finns på olika nivåer i företaget. Däremot kan vi inte 

säga om prestationsmåtten leder till att målen uppfylls, eftersom vi inte kan utläsa något som 



	  

49	  
	  

tyder på det utifrån empirin. Vi skulle ha behövt mer information om vilka siffer-mål som är 

satta på varje prestationsmått för att se om de når upp till målen. I efterhand inser vi att vi 

kunde ha fått ut mer information om prestationsmåtten och målen genom att ställa andra 

frågor och fler följdfrågor. Varför använder företaget till exempel antal samtal per timme? 

Bidrar det till att målen nås? En säljare kan ju ringa två samtal i timmen och ändå sälja mer än 

någon som ringt femton samtal. 

I intervjuerna kallade respondenterna vissa prestationsmått för effektivitetsmått. Vi anser att 

det inte finns några belägg att kalla dem för effektivitetsmått då vi inte kan se hur de leder till 

måluppfyllelse vad gäller företagets övergripande mål, som enligt empirin ej är uppnådda. Att 

benämna måtten produktionsmått kan vara lämpligare. 

Enligt Rennstam (2009) så kan företag få störst fördelar om anställdas engagemang och 

kundnöjdhet mäts parallellt. Det framgår inte från empirin och vår analys att callcentret mäter 

på detta sätt, vilket kan vara intressant för dem att göra. 

Sammanfattningsvis har vi fått svar på vilka mått ett callcenter använder, hur de är kopplade 

till företagets mål, men inte om prestationsmåtten leder till måluppfyllelse. 
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Bilagor 

 

Intervjufrågor  

 

Namn:  

Titel:  

Vilka mål har ni för er enhet? 

Vad har ni för prestationsmått i er enhet? 

Vad leder varje prestationsmått till för mål? 

Hur ser samarbetet ut mellan avdelningarna för att nå hela företaget mål? 

Hur ofta följs målen upp? 

Hur ofta följs prestationsmåtten upp? 

Hur ser senaste utfallen/resultaten ut för varje prestationsmått? 

Vilka mål anser du vara uppfyllda? 

Går det att jämföra måtten över tid så man kan se förändringen? 

Informerar och diskuterar ni resultaten av prestationsmåtten med personalen, hur ofta i så fall? 

Hur kan personalen påverka prestationsmåtten? 

Hur anser du att måtten är motiverande?          

Vad gör ni om något mått eller mål inte uppnås över längre tid? 

Går det att manipulera med måttens utfall? 

Använder ni något belöningssystem om något mått eller mål uppfyllts? 

Hur arbetar ni för att organisationens gemensamma uppsatta mål ska nås? 

På vilket sätt anser du måtten/målen uppfyller de förväntningar som finns extern? 

 


