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Abstract 

Organisations are in need of systems and methods to evaluate their performances. 

Performance management systems are used to gather information about the 

organizational performance, in order to give management increased control. This paper 

examines digital applications within performance management systems and the way 

individuals regard the applications to reflect their performance as well as how they 

affect their work motivation. Our study focuses on one company in the contact center 

business, referred in this paper as Service AB. In this paper, we aim to find out how 

individuals´ work motivation is affected and what they think of digital applications’ 

representation of their work performance on a general level. To collect data, we conduct 

a survey and group interviews with workers from Service AB. The results from this 

study show that there are three main factors - fairness, relevance and understanding - 

that affect the individual’s perception of how well their work is digitally represented. 

Furthermore, this study shows that digital applications within a performance 

management system have an impact on the workers motivation. The paper also shows 

that workers think that the digital data doesn´t fully represent their work performance.      
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Organisationer har behov av processer och stödsystem för att utvärdera och förbättra sin 

prestation. För att möjliggöra detta används ofta prestationsledningssystem. 

Prestationsledningssystemens (vidare benämnt PM-system) syfte är att insamla data om 

en organisations (ofta individens) prestation för att värdera hur organisationen presterar 

och därmed ge ledningen ökad kontroll. Utifrån denna insamlade data kan en verksamhet 

göra anpassade bedömningar om vilka åtgärder som behövs för att höja organisationens 

prestation, och således öka lönsamheten (Keeping & Levy, 2000). PM-system består i 

huvudsak av människor och digitala system där de digitala systemen ofta beskrivs som 

system eller applikationer för prestationsvärdering. Begreppet innefattar processen att 

insamla, värdera och redovisa prestationsdata (Kinicki, Jacobson, Peterson & Prussia, 

2013). Värdering av prestationsdata görs genom att ställa den insamlade datan mot 

verksamhetetens nyckeltal, vidare i denna uppsats kallad KPI:er (Key Performance 

Indicator). Dessa prestationsvärderande system kommer vi i denna rapport att kalla för 

PM-applikationer. PM-system innefattar, utöver prestationsvärdering, ledningsprocesser 

såsom coaching, belöning eller feedback som utgår från den data som PM-applikationer 

insamlat och värderat. Dessa processer utövas i regel i fysisk närvaro mellan minst två 

människor, vilket gör att det finns en tydlig distinktion i PM-system mellan dess digitala 

system och mänskliga interaktioner. 

Studier kopplade till PM-systems effekter på verksamheter visar att när de 

implementeras och används framgångsrikt ger de upphov till såväl bättre effektivitet och 

kvalité som högre lönsamhet (Aguinis, 2013). Men PM-system kan också ha negativ 

inverkan på medarbetarnas motivation samt försvaga relationen till management, vilket 

ger en negativ effekt på både individens och organisationens totala prestation (Boachie-

Mensah & Seidu, 2012). Hur ett PM-system bidrar till en verksamhets prestation kan 

således variera och därför blir det viktigt att förstå vad det är som påverkar vilket utfall 

användandet av ett PM-system får. Keeping och Levy (2000) samt Pettijohn et al (2001) 

menar att medarbetarnas inställning till det utvärderande systemet är ett av de viktigaste 

kriterierna för att ha ett lyckat PM-system. Med detta menar författarna att hela systemet 

blir ineffektivt om medarbetare (eller chefer) anser att prestationsutvärderingen inte är 

rättvis, användbar eller ger en korrekt återspegling av individens faktiska prestation. När 

utvärderingen av individens arbetsprestation görs orättvist eller är dåligt återspeglad 

medförs negativa konsekvenser för individens motivation, vilket tydligt korrelerar med en 

sämre prestation. Vi menar därför att PM-applikationerna i ett PM-system spelar roll för 

hur lyckad användningen av det generella PM-systemet blir i en verksamhet. Mot 

bakgrund av detta vill vi med denna studie bidra med kunskap om hur de digitala 

systemen och applikationerna inom PM-system upplevs och påverkar medarbetarnas 

arbetsmotivation.  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur digitala system som används 

för prestationsledning upplevs av medarbetare. Kunskapen är värdefull för att förstå hur 

sådana system bäst utformas och används i organisationer. 

1.3 Problemformulering 

Studier inom prestationsledning och dess påverkan på arbetsmotivation är generellt 

fokuserade på ledningsprocessernas inverkan, det vill säga hur ledningens feedback 

påverkar medarbetarna. Inom detta område dominerar organisationsteori och 

psykologiska studier vilka i huvudsak förklarar PM-påverkan kopplade till överordnades 

beteenden. Antalet studier om PM-systemens digitala aspekter och dess inverkan på en 

medarbetare är betydligt färre. Därför vill vi med denna studie belysa de tekniska 

(digitala) aspekterna av PM och således bidra med kunskap till hur prestationsledning 

påverkar arbetsmotivation. Detta ämnar studien att åstadkomma genom att besvara 

följande frågor: 

 Hur upplever medarbetaren att digital insamling speglar arbetsprestationen? 

 Hur upplever medarbetaren att digitala system påverkar arbetsmotivationen? 

2. Relaterad forskning 

I denna del av uppsatsen presenteras de områden som studien senare bygger vidare på. Vi 

väljer att först definiera vad ett PM-system är för något genom att titta på dess två 

huvudsakliga komponenter. Därefter definierar vi vad motivation är, och hur motivation 

påverkas av faktorer som är relevanta för just denna studie.  

2.1 Prestationsledningens två huvudkomponenter 

Prestationsledningssystem tenderar ofta att förväxlas med andra vanligt förekommande 

system i en organisation. Särskilt vanligt är det att system som redovisar en organisations, 

teams eller individs prestation förväxlas med prestationsledningssystem. Men som 

förklaras av Schleicher et. al (2018), Kinicki, Jacobson, Peterson, & Prussia (2013) samt 

Levy & Williams (2004) krävs mer än bara redovisande av prestation för att ett system 

ska kunna stämplas som ett PM-system. Dessa författare redogör att termen 

"prestationsledning” växte fram i syfte att förklara hur redovisning av prestationsdata 

omsattes till ledningsprocesser för att nå högre kvalité och effektivitet i en organisation. 

Aguinis (2013) förklarar vidare att prestationsledning är en evigt pågående process av 

målsättning, observerande av prestation samt att löpande coacha och coachas med 

feedback. Levy & Williams (2004) beskriver prestationsledning som de processer, 

aktiviteter och verktyg som ledningen tillämpar för att bibehålla eller förbättra prestation 

inom en organisation. Från dessa definitioner kan slutsatsen dras att prestationsledning 

består av två huvudsakliga komponenter: Insamling och värdering av prestationsdata 

samt ledningsaktiviteter i syfte att förbättra prestation. 
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2.1.1 Prestationsvärdering 

Den första huvudkomponenten i ett PM-system är den tekniska (eller digitala) delen av 

prestationsledning. Det är den del som samlar prestationsdata och redovisar den i ett 

värderat format (godkänt, icke godkänt, grönt, rött m.fl). Ett sådant system beskrivs 

oftast som ett prestationsvärderingssystem och det är detta system som utgör den första 

huvudkomponenten i ett PM-system. Vissa studier tenderar att krocka i sina definitioner 

av "prestationsvärdering” och “PM-system” där till exempel Levy & Williams (2004) 

väljer att förklara ledningsprocesser såsom belöning och feedback som en del av 

prestationsvärderingen, vilket Aguinis (2013) samt Kinicki, Jacobson, Peterson & Prussia 

(2013) menar är en felaktig beskrivning. Ett prestationsvärderande system beskrivs av de 

sistnämnda författarna som en process av att enbart samla data om prestation samt 

värdera den. Hur själva datainsamlingen i ett prestationsvärderande system görs kan 

också variera från olika studier där till exempel Jackson & Schuler (2003) menar att 

processen för datainsamling baseras på omdömen och yttranden av medarbetare, chefer, 

och även arbetarna själva. Schleicher et. al (2018) bistår med vad vi anser vara en mer 

aktuell och modern beskrivning av datainsamlingsprocessen genom att beskriva den som 

en oftast automatiserad och digital process. Aguinis (2013) kompletterar med att förklara 

att ett prestationsvärderande system systematiskt redovisar en medarbetares styrkor och 

svagheter. I denna uppsats kommer vi, när vi talar om prestationsvärdering som en 

delkomponent i ett PM-system, att använda oss av den definition som Schleicher et. al 

(2018) samt Aguinis (2013) redogör för. Det vill säga, vi kommer att utgå ifrån att ett 

prestationsvärderingen enbart är den tekniska del som möjliggör att ett PM-system kan 

existera. Det prestationsvärderande systemet kommer att tolkas som en digital process av 

att samla, värdera samt systematiskt presentera data om en medarbetares prestation. 

Slutligen, för att ytterligare betona prestationsvärderande system som en delkomponent 

till PM-system kommer de vidare i denna rapport att benämnas som PM-applikationer. 

2.1.2 Ledning 

Den andra delen av ett PM-system rör de ledningsaktiviteter som utförs efter att ha fått 

kännedom om hur prestation i organisationen kan bli bättre. När någon ledningsprocess 

såsom coaching, feedback, belöning, bestraffning, utbildning eller dylikt utförs i syfte att 

förbättra den individuella eller organisatoriska prestationen, då har systemet övergått 

från prestationsvärdering till prestationsledning (Aguinis, 2013). Prestationsledning är 

den spontana eller (oftast) systematiska processen att utvärdera aktiviteter inom 

verksamheten och följaktligen vidta åtgärder för att öka effektivitet eller kvalitén för 

dessa. Det finns idag ingen vedertagen mall eller ram för vilka typer av ledningsaktiviteter 

som kan klassas som PM-aktiviteter. Aguinis (2013) talar huvudsakligen om coaching och 

feedback då han redogör för PM-aktiviteter. Levy & Williams (2004) talar om belöning, i 

form av lön, avancemang och prestige som ledningsmedel i ett PM-system. Det som är 

gemensamt för många studier är att en ledningsaktivitet kan klassas som en del av ett 

PM-system om det är en aktivitet som härstammar från en kännedom om prestationen 

(genom datainsamling) och görs i syfte att förbättra prestationen. PM-systemet kan som 

helhet visualiseras i vår egen illustration i figur 1. 
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Figur 1. Prestationsledningens livscykel. 

2.2 Motivation 

Ryan & Deci (2000) påpekar att motivation innefattar energi, riktning, uthållighet och 

likvärdighet, alla är de delar av stimulation och syfte. De påpekar att just motivation är en 

central del i den psykologiska forskningen, men framförallt så är motivation i 

verkligheten väldigt högt värderat på grund av dess konsekvenser. Ryan & Deci (2000) 

påvisar att människor, vars motivation är genuin och inte framkallad av externa 

belöningar eller mutor, tenderar att ha ett bättre självförtroende, större intresse och 

engagemang, vilket leder till en högre kreativitet, kvalité och uthållighet. Dessa positiva 

konsekvenser vill organisationer och verksamheter uppnå. Särskilt då motsatt effekt kan 

bli förödande för en verksamhet om medarbetarna istället har lägre uthållighet, kvalité 

och kreativitet. Därför är motivation en grundsten men också den största oron för 

människor med jobb eller roller som involverar att få andra människor att agera som 

exempelvis chefer, lärare, tränare och föräldrar (Ryan & Deci, 2000). Människor kan bli 

motiverade på grund av olika faktorer, det kan exempelvis vara att uppgiften i sig är 

stimulerande vilket kan leda till genuin motivation eller en extern belöning i form av 

exempelvis lön. Människor kan till och med i vissa fall mutas till motivation (Ryan & Deci, 

2000).  

2.2.1 Behovet av en god självaktning och extern aktning 

Abraham Harold Maslow är en författare vars verk “A Theory Of Human Motivation” 

(1943) är mycket citerat. I verket redogör han från en psykologisk synvinkel hur 

tillgodoseendet av basala mänskliga behov påverkar motivation. Detta redovisar Maslow i 

en modell där en hierarkisk trappa (senare kallad Maslow’s hierarchy of needs) delas upp 

i fem olika nivåer. De fem olika nivåerna representerar rangordnade mänskliga behov, 

vilka ligger till grund för att motiveras. Maslow menar att alla människor strävar efter att 

nå den högsta nivån i hierarkitrappan, men att varje enskild nivå måste uppnås från 

botten och uppåt för att komma till toppen. De tre första samt översta nivåerna i 

modellen rör fysiologiska-, säkerhets-, tillhörighetsbehov samt självförverkligande behov 

vilka inte anses vara relevanta för denna studie. Dels för att de första tre nivåerna 
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behandlar en primitiv nivå som inte korrelerar med studiens syfte. Även den sista (och 

högsta) nivån i hierarkin hamnar utanför studiens syfte då uppfyllelsen av 

självförverkligande inte kan kopplas till externa påtryckningar, såsom 

prestationsvärdering eller prestationsledning. Men den fjärde nivån i modellen, vilken 

behandlar aktningsbehov, blir desto mer relevant, då den handlar om yttre bedömningars 

inverkan på en individs motivation. 

Det fjärde steget i hierarkin behandlar behovet av aktning, såväl självaktning som 

extern aktning. Med detta menar Maslow (1943) att alla människor har ett behov, eller 

åtminstone en önskan, att på tydliga grunder ha en positiv självbild (vilket bl.a definieras 

av självrespekt och självaktning), men även en positiv aktan från andra. Med tydliga 

grunder menar författaren att bilden av en själv är baserad på riktig kapacitet, 

åstadkommanden och respekt från andra. Vidare menar författaren att dessa behov 

naturligt delas in i två olika kategorier, en kategori som behandlar aktning inifrån, det vill 

säga önskan att uppnå en känsla av styrka, prestation och tillräcklighet inom sig själv. 

Den andra kategorin berör hur motivation påverkas av yttre erkännanden i form av rykte, 

prestige, erkännande, uppmärksamhet, betydelse och uppskattning. Maslow (Ibid.) 

menar att följderna av att få dessa aktningsbehov tillgodosedda leder till individens ökade 

känsla av värde, styrka, kapacitet och följdaktligen en ökad handklingskraft och 

motivation. Den motsatta effekten, vilket uppstår när aktningsbehovet inte tillgodoses, 

blir att individen får ökade känslor av underlägsenhet, svaghet och hjälplöshet vilket 

tenderar till att leda till en uppgivenhet i individens beteende.  

2.2.2 Motivation genom prestation 

McClelland (1987) redogör ytterligare för hur motivation är beroende av hur väl vissa 

behov blir uppfyllda. Teorin om achievement motivation (vidare benämnt “motivation 

genom prestation”) är en av tre huvudkomponenter i McClellands ”Human Motivation 

Theory” vilken bygger på hur motivation påverkas av prestation, tillhörighet och makt. 

Teorierna är framtagna på 60-talet som en följd av Abraham Maslows tidigare nämnda 

motivationsstudie. Motivation genom prestation bygger på behovet att uppnå 

förutbestämda mål. Med detta menar McClelland (1987) att en individ generellt 

motiveras av att dels ha ett mål att arbeta mot, men framförallt av att resultatet av ens 

arbete uppfyller målet för uppgiften. Något som är karaktäriserande för hur motivation 

uppnås genom prestation är reguljär feedback på individens progress och 

åstadkommanden. Detta innebär i praktiken att en individ motiveras av att få en reguljär 

uppföljning på hur denne presterar i förhållande till förväntningar och mål, vilket kan 

anses vara enkelt att tillgodose. Men Eriksson-Zetterquist, Müllern och Styhre (2011) 

menar att det finns kritiska moment i uppföljningen att ta hänsyn till för att feedbacken 

ska bli motivationshöjande. Dessa moment avser hur prestationen redovisas och hur 

målen är definierade. Författarna menar att motivation genom prestation kan uppnås 

först när: 

 

 Individen anser att målsättningarna för arbetet är rimliga att uppnå, och samtidigt 

inte för enkla. 
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 Uppföljningen och återkopplingen rörande individens prestation anses vara 

rättvis. 

När dessa kriterier inte uppfylls riskeras individen få negativ effekt på motivationen, 

vilket i förlängningen ger en sämre prestation.  

2.3 Motivationspåverkande faktorer i ett PM-system 

Som tidigare redogjorts i del 2.1 så består ett PM-system i huvudsak av en teknisk del 

(PM-applikationer) vilken insamlar, värderar och redovisar prestationsdata. Det består 

även av en ledningsdel som beskriver de aktiviteter och processer som utförs i syfte att 

höja prestationen. Här kommer vi att redogöra för vad studier säger om motivation och 

inställning kopplade till just dessa huvudkomponenter. 

Gällande den tekniska delen av PM-system (PM-applikationer) argumenterar Keeping 

och Levy (2000) samt Pettijohn et al (2001) att medarbetarens inställning till det 

utvärderande systemet är ett av de viktigaste kriterierna för att ha ett lyckat PM-system. 

Med detta menar författarna att hela systemet blir inneffektivt om medarbetare (eller 

chefer) anser att prestationsutvärderingen inte är rättvis, användbar eller korrekt 

återspeglande av individens faktiska prestation. Detta är något som Bretz, Milkovich och 

Read (1992) också argumenterar starkt för genom att framhäva “rättvis värdering” av 

datainsamlingen som den viktigaste frågan att behandla i ett PM-system. Den effekt som 

brist på rättvisa i prestationsvärderingen ger upphov till blir enligt Keeping och Levy 

(2000) att individen förlorar känslan av ägarskap för sin prestation och därmed presterar 

sämre i fråga om effektivitet och kvalité. Bretz, Milkovich och Read (1992) menar vidare 

att utebliven rättvisa ofta ger upphov till sämre relation till ledningen, vilket också har en 

direkt negativ inverkan på organisationens totala prestation. Återkopplande processer 

kan ske digitalt men även muntligt från en arbetares närmsta ledare. Smither et al. 

(2003) sammanfattar aspekten om rättvis återkoppling, oavsett digitalt eller verbalt, 

genom att argumentera för att om källan till utvärdering ses som irrelevant riskeras det 

att mottagaren av utvärderingen ignorerar all återkoppling de får.   

En annan teknisk lösning inom PM-system är digital övervakning. Denna typ av 

övervakning bokför eller spelar in de aktiviteter som utförs av medarbetarna inom en 

verksamhet. Hur digital övervakning påverkar medarbetares motivation menar Carayon 

(1993) och Zweig & Webster (2002) skiljer sig beroende på vilka premisser som 

övervakningen sker enligt. Carayon (1993) visar i sin studie att om processer som kräver 

hög arbetsbelastning är en övervakad uppgift så kommer det att leda till stress och hos 

medarbetaren, vilket i sin tur har negativ inverkan på motivationen hos individen. Han 

påpekar också att en återkoppling, när individen inte klarar arbetsuppgiften, uppfattas 

som en bestraffning istället för utvecklande feedback. Zweig & Webster (2002) menar att 

övervakande system som inte inskränker på den personliga integriteten och ses av 

medarbetaren som relevant och nödvändig ökar acceptansen. De hävdar vidare att om 

medarbetarna inte själva kan förstå rättfärdigandet och meningen med 

övervakningssystemet så tenderar acceptansen att sjunka drastiskt.    
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3. Metod 

Följande avsnitt kommer presentera metodval och tillvägagångssätt för utförandet av 

studien, samt hur insamlad data har analyserats och tolkats. 

3.1 Fallstudie 

För denna uppsats har vi valt att bedriva en fallstudie då en fallstudie möjliggör för en bra 

djupdykning i ett specifikt ämne och att i detalj kunna undersöka företeelser. Denscombe 

(2014) menar att en fallstudie ämnar undersöka och söka förklaringar till vad som 

försiggår i miljön. Denscombe (ibid.) påpekar även att vid fallstudier uppmuntras en 

blandning av olika datainsamlingar för att möjliggöra en helhetssyn. Denscombe (ibid.) 

menar vidare att alla de datainsamlingar eller metoder som kan anses vara lämpliga i 

relation till processen kan användas i en fallstudie. Med detta som bakgrund och med 

studiens frågeställning om att undersöka hur medarbetarnas motivation påverkas av PM-

applikationer, valde vi att använda oss av två olika datainsamlingsmetoder. En kvantitativ 

datainsamling i form av en enkätundersökning för att kunna ta del av många olika 

medarbetares åsikter, och för att kunna dra slutsatser om populationens inställning till 

olika PM-processer. Detta kompletterades med en kvalitativ datainsamling genom 

gruppintervjuer som vi ansåg behövdes för att få en fördjupad förståelse av resultatet från 

enkätsvaren. Med dessa två datainsamlingar anser vi att studien får ett brett underlag för 

diskussion och analys. Mer om fallstudieobjektet kan läsas i avsnitt 4 i denna uppsats. 

3.2 Datainsamling - enkät 

Valet av att i studien använda oss av enkätundersökning baseras på Johansson (2010) 

påstående, att enkätundersökning är en datainsamling som är bra då attityder eller 

beteenden hos en grupp, som inte går att observera i realtid, ska studeras. Detta anser vi 

passar väl in på uppsatsens frågeställning då motivation är något som vi inte rättvist kan 

observera hos studiepopulationen. Johansson (2010) redogör vidare att i en 

enkätundersökning är en totalundersökning sällan möjlig, vilket kräver att ett urval görs, 

detta urval baseras på den population som forskaren ämnar uttala sig om. För denna 

uppsats medförde detta att vi gjorde ett bekvämlighetsurval där populationen valdes 

utifrån våra antaganden om att supportagenterna utgjorde en homogen grupp för 

studiens frågeställning. Mer om urvalsprocessen återfinns längre ned i detta avsnitt, 

under rubrik 3.2.4.  

3.2.1 Enkätkonstruktion 

För konstruktion av enkäten använde vi oss av Ejlertsson (1996) struktur, där 

svarsalternativen ska vara symmetriska, det vill säga lika många positiva som negativa 

alternativ. Även att svarsalternativen bör komma i samma ordning i enkätens alla frågor. 

För att inte skapa en möjlig irritation hos representanterna ska de olika svarsalternativen 

vara ömsesidigt uteslutande alternativt uttömmande, dvs att alla tänkbara svarsalternativ 

finns med (Ejlertsson, 1996). Med detta som bakgrund framtogs 13 frågor till enkäten, 

alla med fem olika svarsalternativ, två negativa och två positiva. 1. Stämmer inte 2. 

Stämmer delvis 3. Stämmer bra 4. Stämmer mycket bra 5. Vet ej. För att vi skulle kunna 
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få ett bättre svar om just motivation så byttes svarsalternativen för tre frågor till 1.mycket 

negativt 2. delvis negativt 3.delvis positivt 4.mycket positivt 5. Vet ej. 

3.2.2 Tillämpning av metod 

Enkäten konstruerades digitalt i google drive. Ett digitalt format valdes för att enklare 

kunna distribuera enkäten och för att förenkla sammanställningen av datan. Innan 

enkäten distribuerades valde vi ut fyra stycken erfarna tjänstemän på företaget som fick 

prova enkäten och lämna feedback. Feedbacken som vi fick var att de ansåg att ytterligare 

en bild för förtydligande av sektionen rörande digital återkoppling behövdes, detta då den 

bilden som vi hade valt inte var en vy som alla supportagenter skulle känna igen. Efter 

mottagandet av denna feedback utökade vi den del av enkäten som rörde digital 

återkoppling med ytterligare en förtydligande bild. Vi valde att distribuera enkäterna 

genom att skicka ett informationsmail till de utvalda respondenterna i organisationen (se 

bilaga 2) med en tillhörande länk till enkäten. All data från den kvantitativa 

enkätundersökningen har analyserats och bearbetats i dataprogrammet XLMiner 

Analysis ToolPak. Alla frågeställningar har analyserats med deskriptiv statistik där 

medelvärde, medianvärde, standardavvikelse, spridning och minimum- och 

maximumvärde kunde utläsas. Svaren på fråga 1-5,9-13 i enkäten var på 

nominalskalenivå och kodades: vet ej =0, instämmer inte =1, instämmer delvis =2, 

instämmer till stor del =3 och instämmer helt =4. Svaren på frågorna 6-8 i enkäten var på 

nominalskalenivå och kodades vet ej =0, mycket negativt =1, delvis negativt =2, delvis 

positivt =3 mycket positivt =4. Signifikansnivån valdes till 0,05.  

3.2.3 Urval och urvalsanalys 

Undersökningen genomfördes på 75 personer. Undersökningen skedde via ett 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval är att välja respondenter utifrån 

tillgänglighet och möjlighet till genomförande. Denscombe (2014) menar att ett 

bekvämlighetsurval bygger på vad som är passande för forskaren och vilka objekt som 

ligger närmast till hand. Denna metod kan vara till fördel för småskaliga 

forskningsprojekt, där man i regel har en begränsad budget av både tid och kostnad. Då 

vår studie har en begränsad budget av både tid och ekonomiska resurser ansåg vi att ett 

bekvämlighetsurval var rätt urval för studien. Vårt urval blev supportagenter då de passar 

väl in på studiens syfte, att undersöka hur motivation påverkas hos individen. 

Supportagenterna är på ett eller annat sätt berörda av studieobjektets PM-system och kan 

därför anses vara en bra urvalsgrupp. En uppdelning av ålder i undersökningen ansåg vi 

inte vara relevant då tidigare forskning i ämnet (Mensah & Seidu, 2012) visat att ålder är 

icke-signifikant för uppfattningen av PM-applikationers utvärdering.  

3.2.4 Bortfall och bortfallsanalys 

Efter utfärdad enkätundersökningen genomfördes en bortfallsanalys med avsikt huruvida 

urvalet avviker från den population studien ämnat att undersöka. En bortfallsanalys 

innebär att de inkomna svarens sammansättning jämförs med de personer som fick 

enkäten, men som aldrig besvarade den. I bortfallsanalysen tar vi hänsyn till externa och 

interna bortfall. Johansson (2010) beskriver externa bortfall som de personer som ej 
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besvarat enkäten på grund av tidsbrist eller att de ej ville och interna bortfall är de som 

avbröt eller valde att inte svara fullständigt på alla enkätens frågor. Antal som svarade på 

enkäten var 53 stycken. Externa bortfallet blev 32 stycken personer. Det externa bortfallet 

kan ses som relativt högt då det blir ungefär 40%, detta skulle kunna förklaras dels genom 

att deltagandet var valfritt samt att de anställda gjorde enkäten delvis utanför arbetstid. 

Vi utgick även från alla som är anställda och tog inte någon hänsyn till exempelvis 

ledighet, sjukdom eller liknande. Det interna bortfallet blev noll vilket kan indikera på att 

enkäten var utformad på ett för respondenten tydligt sätt. 

3.3 Gruppintervjuer 

Gruppintervjuerna har genomförts utifrån en semistrukturerad intervjumetod. I en 

semistrukturerad intervju ställs öppna frågor där intervjupersonerna har en möjlighet att 

prata ingående utifrån deras personliga erfarenheter och är extra effektiv när datan inte 

är möjlig eller svår att kvantifiera (Mathers et al, 1998). Detta var något vi var extra 

intresserade av då gruppintervjun bygger på resultatet från enkätundersökningen, vi ville 

få en djupare analys och personliga erfarenheter från respondenterna. Två 

gruppintervjuer genomfördes där varje grupp var av storleken tre personer så totalt 

deltog sex respondenter i gruppintervjuerna. Urvalet gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval utifrån de supportagenten som själva ville delta och hade möjlighet 

att genomföra gruppintervjun under arbetstid. Den ena gruppintervjun varade i ca 20 

minuter och den andra i cirka 35 minuter. Intervjupersonerna kommer alla från Service 

AB, alla har genomfört enkätundersökningen och jobbar som supportagenter. Utifrån att 

Bryman (2012) menar att i många fall är intervjuer på fysisk plats är att föredra då man 

kan observera reaktioner, ansiktsuttryck och känna av tonlägen på ett lättare sätt, valde vi 

att genomföra gruppintervjuerna på Service AB kontor. Efter genomförda 

semistrukturerade gruppintervjuer valde vi att transkribera delar av dessa. Utifrån 

Charmaz (2006) selektiva kodningsmetod så delade vi upp den transkriberade datan i tre 

olika kategorier. Vi valde att spela in båda intervjuerna men utöver detta så antecknade 

även en av oss, detta för att enklare kunna göra den selektiva transkiberingen av 

resultatet. 

3.3.1 Intervjumall 

En intervjumall (bilaga 3) utformades utifrån aspekten att den skulle införskaffa den 

möjliga datan som ej var möjlig att införskaffa via enkätundersökningen. Därav 

utformades öppna intervjufrågor så att respondenterna själva kunde utveckla svaren och 

vi kunde anpassa möjliga följdfrågor. 

3.3.2 Bearbetning och analys 

Efter genomförda intervjuer gjordes en selektiv transkribering, utifrån anteckningar från 

intervjuerna kunde vi göra en analys av vilka delar i intervjuerna som kunde anses vara 

relevanta för resultatet som vi valde att transkribera. Utifrån den transkriberade datan 

och anteckningarna gjordes en selektiv kodning som kategoriserades i kategorierna 

digital återkoppling, digital övervakning och dialog närmsta ledare. En sammanställning 

av kodningen gjordes och utifrån denna skrevs resultatdelen. 
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3.4 Forskningsetiska överväganden 

Studien har ej granskats av en etikprövningsnämnd, vilket inte är praxis för 

högskolestudier på grundnivå. Enkätundersökningen fick ett godkännande av 

avdelningschefen före utskick. Studien stred inte mot några av de befintliga etiska 

riktlinjerna om informerat samtycke (Codex, 2018). Arbetarna fick skriftlig information 

kring studiens innehåll, syfte, metod och vad insamlad data skulle användas till (Bilaga 

2). Enkäten och studien utformades enligt de fyra forskningsetiska delarna: 

informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Ejlertsson, 2012). Deltagarna hade rätt att avbryta sin medverkan under studien. Inga 

personuppgifter har samlats in. Ingen person under 18 år deltog i studien. Inför 

intervjuerna lästes information upp till alla deltagarna som förklarade syftet med 

intervjun. Samtycke för ljudinspelning kontrollerades och information om hur 

intervjuobjektet blir presenterad kontra   konfidentialitetskravet. Vid ett godkänt 

examensarbete kommer samtliga insamlade enkäter, data och transkribering att raderas. 

4. Fallbeskrivning 

I denna del av uppsatsen ämnar vi att dels redogöra kortfattat för hur organisationen ser 

ut och vilken affärsmodell som gäller för verksamheten. Men störst fokus kommer att 

ligga på att beskrivningen av verksamhetens PM-system. Här kommer det redogöras vilka 

PM-applikationer som ligger bakom de huvudsakliga PM-processerna. 

4.1 Studieobjekt 

Den callcenterverksamhet var studien genomfördes (framåt benämnt Service AB), 

bedriver kundservice och kundsupport för privat- och företagskunder per telefon åt ett 

känt telecomföretag i Sverige. Service AB omfattade ca 150 medarbetare vid studiens 

genomförande. Organisationen har en centraliserad hierarkisk organisationsstruktur där 

beslutsmandat i huvudsak återfinns hos organisationens ledning (se figur 2). Ledningen 

för organisationen är bestående av Call Center Manager, Human Resources Manager, 

Process Manager samt Business Manager. Under organisationens ledning återfinns 

gruppcheferna (i Figur 2 benämnda “Team Leaders”), vars ansvarsområde omfattar 

personal- och leveransansvar för sina supportteam om ca 15 medarbetare. Supportteamen 

består av supportagenter, vars huvudsakliga uppgift är att besvara supportsamtal från 

Telecomföretagets slutkunder. Utöver dessa roller återfinns stödfunktioner och övrig OH-

personal, vilka har exkluderats från denna studie. Istället kommer denna studie att beröra 

de PM-system, processer och applikationer som finns i samspelet mellan gruppchefer och 

dess supportagenter. 
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Figur 2. Organisationskarta för Service AB 

4.2 Prestationsledning i Service AB 

Verksamhetens affärsmodell utgår ifrån att debitera Telecomföretaget för diverse 

supportaktiviteter mot Telecomföretagets slutkunder. Dessa aktiviteter innefattar att 

besvara samtal, hantera kundärenden samt besvara kundmail från telecomföretagets 

privat- och företagskunder. Affärsmodellen har en direkt relation till 

produktionspersonalens (supportagenternas) KPI:er vilka mäts enligt; produktivitet, 

effektivitet, kvalité och försäljning. Supportagenterna arbetar dagligen med att besvara 

inkommande supportsamtal så effektivt som möjligt, och med så hög kvalitet som möjligt. 

Det telefonsystem som supportagenterna sitter inloggade mot och besvarar samtal genom 

bokför alla aktiviteter som supportagenten utför under sitt arbetspass. Dessa aktiviteter 

värderas och presenteras i en mängd olika PM-applikationer (vilka redogörs för i del 4.3) 

som administreras och används av management i syfte att operativt kunna styra 

verksamheten så lönsamt som möjligt. Det är genom dessa prestationsredovisande 

applikationer som verksamhetens PM-system möjliggörs. Utifrån dem har organisationen 

definierat ett antal  ledningsprocesser, vilka redogörs för längre ned.  

I Service AB är en gruppchefs vardag i högsta grad präglad av prestationsledning. En 

av de första uppgifter som en gruppchef utför varje arbetspass är att uppmärksamma sitt 

supportteams och dess individers prestation (med avseende på produktivitet, effektivitet 

och försäljning) för gårdagen. Som följd av detta skapar sig gruppchefen en ständigt 

förnyad förståelse för vilka utmaningar gruppen står inför i förhållande till 

verksamhetsmålen. Utifrån detta kan gruppchefen anpassa sig till vilka ledningsprocesser 

som denne anser kommer att ge bäst resultat för rådande läge. Prestationsledning anses 

av Service AB att vara ett av verksamhetens absolut viktigaste verktyg. PM-processerna är 

centrala för verksamhetens lönsamhet då god prestation från supportagenterna är 

verksamhetens enda möjlighet till höga intäkter. Man anser därför att PM-systemet, 

särskilt med avseende på gruppchefens uppföljning och agerande på avvikande 

prestation, spelar en betydande roll för verksamhetens överlevnad. En del av vårt 
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förarbete hos Service AB var att observera hur verksamheten utövade prestationsledning 

mellan gruppchefer och supportagenter. Från detta, i syfte att särskilja på digitala och 

ledningsprocesser, kategoriserades prestationsledning i organisationen till tre 

huvudsakliga processer - två tydligt digitalt präglade processer och en ledningsprocess. 

Dessa valde vi att kalla; 1. Digital återkoppling, 2. Digital övervakning, 3. Dialog med 

närmsta ledare. 

Digital återkoppling avser den systematiska processen att (minst) veckovis redovisa 

insamlad och värderad prestationsdata för sitt supportteam, på såväl team- som 

individnivå. Datan inkluderar samtliga KPI:er vilka avser produktivitet, effektivitet, 

kvalité och försäljning. Detta görs i syfte att medvetandegöra supportagenten om dennes 

prestation och således ge möjlighet till förbättring. Till denna process inkluderas även 

skriftliga uppmaningar och feedback som gruppchefen ofta lämnar som ett komplement 

till redovisningen av prestationsdata. Service AB benämner denna digitala återkoppling 

som “veckostatsen”. Detta redogör vi mer för i 4.3.3. 

Digital övervakning avser gruppchefernas användande av PM-applikationer som 

antingen bokför supportagenternas olika arbetsaktiviteter såsom inloggad tid, tid på rast 

samt prestation (utifrån KPI:er) under arbetsdagen. Till övervakningen tillhör även 

sporadiska röst- och skärminspelningar av supportagenternas samtal.  Dessa PM-

applikationer används dels i syfte för gruppchefen att få vetskap om gruppens prestation 

för att snabbt kunna agera på avvikande prestation med någon typ av återkoppling mot 

supportagenten. Men de används även i kvalitetssäkrande och utbildande syfte. De 

digitala applikationerna som utgör denna PM-process kallas för “Performance Recorder”, 

“Statsdokumentet” samt “Call Recorder” och kan läsas mer om i del 4.3. 

Dialog med närmsta ledare är den sista delprocess som utgör Service AB:s PM-

system. Processen innefattar den verbala återkopplingen av prestation som sker mellan 

en gruppchef och supportagent. I denna studie har processen inte definierats ytterligare 

än vad som framgår i enkätundersökningen (se bilaga 1). Den definitionen lyder: “Den 

dialog du och din TeamLeader har med varandra rörande din arbetsprestation, i 

vardagen, i utvecklingssamtal m.m. Kommentarerna i veckostatsen räknas inte in i denna 

dialog”. Vi vill alltså med denna process belysa de ledningsprocesser som gruppchefen gör 

“face-to-face” med supportagenten i syfte att utvärdera och förbättra dennes prestation, 

vare sig det handlar om utvecklingssamtal, coachingsamtal eller ett ad-hoc-samtal med en 

medarbetare. 

4.3 PM-applikationer i Service AB 

Som framgår i del 4.2 existerar ett stort antal PM-applikationer inom Service AB. PM-

applikationerna ser olika ut, har olika funktioner och presenterar olika data beroende på 

var i organisationen man arbetar. I linje med tidigare avgränsningar väljer vi att avgränsa 

oss till de PM-applikationer som används i samspelet mellan Gruppcheferna och dess 

anställda supportagenter. De olika applikationerna, dess användningsområden och 

koppling till KPI:erna, förklaras i tabell 1. 

 



13 
 

System/applikation KPI:er Användningsområde 

Performance 

Recorder (PR) 
Produktivitet 

Effektivitet  Sales 

Huvudsakligt redovisningsverktyg för management. 

Systemet presenterar samtliga data för agentaktivitet 

kopplat till intäkter och kostnader. 

Call Recorder (CR) 

 

Kvalité 

 

System som sporadiskt spelar in supportsamtal, både 

röst- och skärminspelning. Systemet tillhandahålls 

och används av management i syfte att utvärdera 

agentsamtal. 

Statistikdokumentet Effektivitet 

Sales 

Kvalité 

Internt framtaget kalkylark i syfte att presentera PR:s 

innehåll i en förenklad vy. I kalkylarket presenteras 

utöver PR-data kvalitetsdata, vilket inte återfinns i 

PR. 

Veckostatsen Produktivitet 

Effektivitet 

Sales 

Kvalité 

Ett kalkylark i verksamhetens molntjänst vilken 

delas mellan gruppchef och medarbetare. Arket 

ämnar att redovisa medarbetarens prestation utifrån 

KPI:er. I arket ges även utrymme för 

kommunikation från gruppchef till agent i form av 

prestationshöjande uppmaningar. 

Tabell 1. PM-applikationer i Service AB 

Som framgår av tabell 1 är de flesta KPI:erna representerade i PR, Statsdokumentet samt 

Veckostatsen. Dessa applikationer (eller dokument) anses av verksamheten vara 

tillräckliga för att utvärdera supportagenternas prestation samt för att göra den 

uppföljning som förväntas av en gruppchef. Därför kommer vi att utgå från dessa tre 

system samt Call Recorder när vi redogör för användningen av PM-applikationer, och 

dess användningsområden i verksamheten. Dessförinnan bör vi skapa oss en djupare 

förståelse för vad dessa system presenterar och hur de används, vilket möjliggör en mer 

strukturerad resultatdel och en tydligare analys och diskussion. 

4.3.1 Performance Recorder 

Performance Recorder är en webbapplikation vars användning anses vara kritisk i 

uppföljningen av verksamhetens, teamets och individens prestation och lönsamhet. 

Uppföljning genom PR anses vara avgörande i den mån att det ingår i varje gruppchefs 

dagliga arbetsrutiner att uppmärksamma gårdagens prestation och resultat för samtliga 

individer i sitt team. I PR redovisas data för samtliga KPI:er (med undantag för kvalité) 

på såväl organisationsnivå som team- och individnivå. Hur måltalen redovisas följer 

nedan samt i figur 3 & figur 4.  
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Figur 3. En team-vy i PM-applikationen “Performance Recorder”. I vyn visas 
ackumulerad prestation för effektivitet och produktivitet på såväl team som individnivå. 

 

Figur 4. En individ-vy i PM-applikationen “Performance Recorder”. I vyn redovisas 
detaljerad data om en individs prestation. 

Som framgår av Figur 3 samt Figur 4 redovisas en mängd olika data i tabellerna. 

Markerat med röd färg i Figur 3 sammanfattar och representerar suportagentens 

produktivitet. Produktiviteten avser supportagentens tillgänglighet att arbeta, det vill säga 

den totala tid supportagenten antingen sitter i slutkundssamtal eller sitter redo att ta 

emot ett slutkundssamtal. All tid som supportagenten spenderar utöver detta räknas som 

icke-produktiv. Den icke-produktiva tiden redovisas genom att supportagenten loggar 

olika aux-statusar (vilka bokförs och kan kontrolleras genom PR) såsom lunch, rast, 

mötestid eller övriga statusar som gör agenten otillgänglig för slutkundssamtal. 

Gruppcheferna i Service AB använder ofta Workforce Managements efterlevnadsvy 

som komplement till PR. Detta görs i de fall då man vill göra en detaljerad uppföljning av 

en medarbetares produktivitet under dagen. Efterlevnadsvyn visar supportagentens 

användning av telefonstatusar (redo för samtal, icke redo för samtal, rast, lunch m.fl) i 

detalj från att supportagenten loggar in i telefonsystemet tills att hen loggar ut.  
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Markerat i figur 3 och figur 4 med blå färg redovisar olika mätvärden för 

supportagentens effektivitet. Effektivitet avser hur lönsam en supportagent är, sett till 

supportagentens prestation i slutkundssamtalen. Effektivitetsmålet baseras på vilka 

avtalsnivåer som har bestämts mellan Service AB och Telecomföretaget, vilket för 

supportagenten är översatt till en AHT (average handling time) på 9,5 minuter. I individ-

vyn för performance reorder redovisas detaljerad samtalsdata för total samtalstid, 

efterarbetstid (ACW), tid för utringande samtal m.m. Gruppcheferna använder sig i de 

flesta fallen av den detaljerade samtalsdatan, särskilt med avseende på AHT och ACW, 

vilket tillsammans med produktivitetsdatan förtäljer hur lönsam en medarbetare är.  

Slutligen ger PR möjlighet att följa upp på supportagentens säljprestation. Markerat i 

färgen grönt i figur 4 återfinns en individ-vy där samtliga loggade säljaktiviteter, såväl 

erbjudningar som faktiskt genomförd försäljning visas separat. 

Granskningen av ovan nämnda aktiviteter och resultat har två huvudsakliga syften. Det 

ena syftet är för att säkerställa att samtliga intäktsgenererande aktiviteter är loggade så 

att Service AB kan fakturera Telecomföretaget för utfört arbete. Vid utebliven loggning av 

dessa aktiviteter behöver gruppchefen manuellt föra in dessa i bokföringssystemen så att 

verksamheten inte riskerar missad intäkt. Det andra syftet är för att bilda en uppfattning 

av sina medarbetares prestation och vid behov kunna ge prestationsanpassad feedback till 

de anställda.  

4.3.2 Statsdokumentet 

Statsdokumentet är ett internt framtaget Excel ark i syfte att redovisa individ- och 

teamprestation i en förenklad vy för management. I dokumentet, som huvudsakligen 

återger data i tabellform, återges datan värderad antingen genom färgkodning eller 

symboler, men även i tabellform för vissa KPI:er. 

 

Figur 5. Vy som medarbetare ser över statsdokumentet. 

Informationen som redovisas i detta dokument härstammar från data som genereras dels 

i Performance Recorder, men även från supportagenternas ärendehanteringssystem. 

Statsdoket används i huvudsak av management, i syfte att utvärdera verksamhetens 

(och följaktligen individens) prestation. Men det kan anses vara standardiserat av 

gruppcheferna, trots att det inte beskrivs av någon managementprocess, att meddela 

teamet veckovis hur de som grupp har presterat genom detta dokument. Då kopieras de 

väsentliga delarna av tabellerna (se figur 7) i statsdokumentet och redovisas för teamet i 

ett gruppmail. 

4.3.3 Veckostatsen 

Veckostatsen är den benämning organisationen använder för att förklara den veckovisa 

systematiska återkopplingen av prestation till team och individ. Gruppcheferna har 
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skyldighet (enligt fördefinierad process) att veckovis återkoppla till individerna i sina 

supportteam hur de har presterat för föregående vecka. I återkopplingen ingår att 

redovisa individens prestation för föregående vecka och veckorna dessförinnan. 

Individens prestation redovisas med siffror och grafer för supportagentens KPI:er (se 

figur 6 & figur 7). Vidare tillkommer kommentarer, antingen skriftligt per mail (om 

gruppchefen har valt återkopplingsmetoden i figur 7) eller i en särskild coaching- och 

feedbackdel av veckostatsdokumentet (vilket visas i det nedre högra hörnet av Figur 6). 

 

Figur 6. Service AB:s dokument för veckovis återkoppling. Varje enskild supportagent 
skall få återkoppling på sin prestation (produktivitet, effektivitet, kvalité och sales) 

minst en gång per vecka genom detta dokument. 

 

Figur 7. En alternativ tabell som används av gruppchefer i syfte att redovisa samma 
data som i det etablerade dokumentet för veckovis prestationsåterkoppling. Tabellen 

kopieras från “Statsdokumentet”. 

4.3.4 Call Recorder 

Call Recorder (vidare benämnt CR) är den sista PM-applikationen som denna studie 

kommer att beröra för Service AB. CR har som syfte att enligt fördefinierade regler spela 

in samtal för samtliga supportagenter. Vanligtvis handlar detta om 2-3 samtal per dag, 

men kan ändras om en gruppchef önskar ytterligare samtal att utvärdera. 

Samtalsinspelningarna påbörjas när det börjar ringa hos agenten. Då påbörjas både röst- 
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och skärminspelning, vilket innebär att man i uppspelningen av samtalet kan höra både 

vad supportagenten och slutkunden säger, och samtidigt se hur supportagenten använder 

sig av sin arbetsdator under samtalet. CR används av gruppchefen för att ensamt lyssna 

och utvärdera sina medarbetare i syfte att kvalitetssäkra sitt team. Men CR används även 

i utbildande syfte, dels i grundutbildningsprogrammet för nyanställda att lära sig av, men 

även i coachande syfte tillsammans med den supportagent vars samtal har spelats in. PM-

applikationen är ett verktyg för att säkra kvalité, vilket anses vara ett komplement till det 

kvalité-mätvärde som supportagenterna får återkopplat i veckostatsen (vilket kallas NPS). 

5. Resultat 

Resultaten från enkätundersökningen och gruppintervjuerna delades in i tre olika delar, 

digital återkoppling, digital övervakning och dialog med närmsta ledare. 

5.1 Empirisk sammanställning 

I tabell 2 har vi sammanställt resultatet från enkätundersökningen samt den procentuella 

fördelningen av respondenternas svar fördelat på svarsalternativ. Tabellen är uppdelad i 

de tre komponenterna digital återkoppling, digital övervakning och dialog med närmsta 

ledare. Dessa tre komponenter kommer resultatet att presenteras i och analysen kommer 

redovisas enskilt för respektive kategori. Det är även uträknat vad de genomsnittliga 

medelvärdena för respektive fråga är. Medelvärdena varierade mellan 2.38 som lägst och 

3.15 som högst. Totalt var 11 av 13 medelvärden över 2.5 vilket är det värde som anses 

vara det totala neutrala värdet. Utöver detta visas även en kolumn med standardavvikelse 

för varje fråga, standardavvikelsen ligger från 1.24 och lägre för alla frågor, detta kan 

indikera på en relativt jämnt fördelad svarsmassa. 
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Tabell 2. Samanställning av enkätresultaten. 

5.2 Digital återkoppling 

I denna del presenteras en sammanställning av de fem första frågorna i 

enkätundersökningen vilka behandlar medarbetarnas inställning till digital återkoppling. 

De tre första frågorna är alla kopplade till hur respondenterna anser att datan i den 

digitala återkopplingen överensstämmer med deras upplevelse av sin prestation. Fråga 

fyra rör hur respondenterna tycker att den skriftliga återkopplingen (från gruppchefen) 

som sker tillsammans med datan är relevant. Fråga fem är en övergripande fråga om hur 

den sammantagna digitala återkopplingen påverkar deras arbetsmotivation. Efter detta 

följer en sammanställning av svaren från gruppintervjuerna, vilket är en fördjupning av 

medarbetarnas inställning till Service AB:s digitala återkoppling.  
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Digital återkoppling 

 

 

Mean 2.80 

Standard Deviation 0.85 

Minimum 0 

Maximum 4 

Sum 743 

Count 265 

Tabell 3. Sammanställning av svaren rörande digital återkoppling 

I tabell 3 ses en sammanställning av den första komponenten digital återkoppling som 

har ett samlat medelvärde på ungefär 2.8. Detta värde ligger nära det totalt neutralt 

värdet på 2.5, vilket representerar en helt jämn fördelning av positiva och negativa svar i 

frågan. Digitala återkopplingens medelvärde på 2.8 kan därför ses som att 

respondenterna är delade, ungefär hälften är positivt inställda och hälften är negativt 

inställda. Två resultat som avviker från övriga är fråga 1 och fråga 4. Fråga 1 där 58,5% av 

respondenterna ansåg att digital återkoppling misslyckas i att återspegla supportagentens 

arbetskvalité. Fråga 4 avvek från övriga frågor genom att 43,1% instämde helt i 

påståendet att de anser att feedbacken de får i skriftlig form i digital återkoppling är 

relevant. Detta är ett mycket högre resultat än för övriga frågor. 

I gruppintervjuerna visades för respondenterna en sammanställning som kan ses ovan 

i tabell 3, utifrån detta fick sedan respondenterna svara på frågor där fokus låg på varför 

de tror enkäten visade ett sådant resultat, samt hur de själva upplevde den digitala 

återkopplingen. Respondent 2 förklarade hur denne inte tyckte att kvalitén återspeglades 

på rätt sätt i den digitala återkopplingen, “Ett långt samtal brukar leda till en väldigt 

nöjd kund men det resulterar i dåliga stats för mig då min samtalstid blir för lång i 

förhållande till måltalen”. Supportagenten förklarade vidare att kvalitédatan inte 

återspeglade den insats han gjorde i det långa samtalet, istället påverkade det hans 

återspegling av effektivitet negativt. 

Angående effektivitet ansåg respondent 1 att måltalen för effektivitet var för höga och 

ej rimliga att uppnå. Detta menade han gjorde att den digitala återkopplingen upplevdes 

mindre rättvis, och därför tenderar supportagenter att delvis försumma måltalen för 

effektivitet, “Att till exempel göra ett teknikerutskick kan ta lång tid, nu när vi har 

adderat det till våra arbetsuppgifter. Men måltalen för hanteringstid är kvar på samma 

nivåer, så känns de svårt att uppnå målnivån nu när arbetet är mer tidskrävande”. 

Alla intervjurespondenter var överens om att kvalité inte återspeglades rättvist i digital 

återkoppling. Det kan sammanfattas med att respondenterna ansåg att man kan utföra 

arbetet med god kvalité, men fortfarande få låga NPS-värden (mätvärde för kvalité). 

Respondenterna var även överens om att de inte hade fullständigt koll på vilka värden 

som de utvärderades med. Alla kände till NPS och Call Recorder men inte att det fanns 

andra verktyg och mätvärden. De var även lite osäkra på innebörden av NPS-värdena och 

hur pass representativ datan var för deras faktiska prestation. Alla respondenter hade 

någon gång varit med om att deras närmsta ledare påpekat att NPS-värdena inte skulle 

tas på för mycket allvar och inte reflekteras över. Respondent 5 menar att till och med de 
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kan säga att inte ska bry sig om vissa värden, “Det är ju något som vår teamleader till och 

med kan säga, att de där NPS-värdena är inget att bry sig om”.  

Försäljningsdelen ansåg alla respondenter att det återspeglas på ett korrekt sätt i 

veckostatsen. Respondent 3 valde att tydligt förklara, “Försäljningsbiten stämmer alltid, 

om man har sales på 2 samtal så är det alltid 2 samtal sales i statsen.” 

Gällande huruvida digital återkoppling var motiverande eller ej tyckte fyra av 

intervjurespondenterna att det varken ökade eller sänkte deras motivation, medan två 

tyckte att det kunde höja deras motivation. Respondent sex ansåg att den digitala 

återkopplingen gav upphov till att tävla mot sig själv, vilket han menade var en positiv 

effekt av återkopplingen, “Personligen tycker jag det kan vara lite motiverande, jag blir 

typ tävlingsinriktad och vill förbättra mina stats “. 

5.3 Digital övervakning 

Denna del utgör en sammanställning av fråga 6-8 i enkätundersökningen. De tre frågorna 

är frågor rörande motivationspåverkan av att samtal och skärm spelas in samt att alla 

aktiviteter så som exempelvis rast, lunch och försäljning loggas och sparas för varje 

enskild individ. Vidare följer även en sammanställning från gruppintervjuernas 

fördjupande svar rörande digital övervaknings påverkan på motivation.    

Digital övervakning 

 

 

Mean 2.57 

Standard Deviation 1.11 

Minimum 0 

Maximum 4 

Sum 410 

Count 159 

Tabell 4. Sammanställning av komponenten digital övervakning 

I tabell 4 ses en sammanställning av komponenten övervakning, ett samlat medelvärde på 

ungefär 2.57 visar på ett delat resultat om den digitala övervakningens påverkan på 

motivation.  I snitt valde cirka hälften av respondenterna att svara på något av de två 

negativa alternativen och ungefär hälften på något av de två mer positiva alternativen. 

Fråga 8, rörande att en medarbetares samtal spelas in och utvärderas av deras närmaste 

ledare, sticker ut som frågan med det lägsta medelvärdet (tillsammans med fråga 1) av 

alla frågor i enkäten, vilket kan tyda på en negativ inställning till inspelning av skärm och 

röst. 

I gruppintervjun ställdes frågor om hur respondenterna själva upplever de olika 

delarna av övervakning samt varför de tror att svaren på enkätfrågor blev som de blev. 

Respondent 2 och 3 var överens om att de ansåg att inställningen varierar från person till 

person och att det blir svårt för dom att ta någon ställning till vad andra tycker, “Tror det 

är väldigt personligt det kan vara att några tycker det är jobbigt att vara övervakad, 

typ att de känner att “storebror” ser dig. Jag tycker det är helt okej att de spelar in, dock 

är det jobbigt, men ganska lärorikt att lyssna på sig själv.” 
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Service AB:s PM-system består till stor del av övervakning. Fyra av respondenterna 

ansåg att övervakningen av framförallt inloggningsaktiviteter var nödvändigt för att inte 

för många skulle bli ineffektiva. Respondent 3 ansåg inte att dennes motivation 

påverkades nämnvärt av att vara övervakad, “Det är bra, annars skulle nog många inte 

göra något alls. Dock tycker jag inte det påverkar motivationen på mig personligen 

varken positivt eller negativt, jag hade nog jobbat lika mycket oavsett om det loggades 

eller inte”. 

5.4 Dialog närmsta ledare 

Resultatdelen rörande dialogen med närmsta ledare är kategoriserad utifrån frågor 9-13 i 

enkäten, fråga nio innefattade om respondenterna ansåg att deras närmsta ledare 

utvärderade dem på andra sätt än bara genom insamlad data. Fråga 10–12 är dialogen 

med närmsta ledaren rörande prestation, kvalité och effektivitet. Fråga 13 är en 

övergripande fråga om arbetsmotivationen påverkas positivt av dialogen med närmsta 

ledaren. Ett samlat resultat från dialog närmsta ledare delen av de fördjupande 

gruppintervjuer presenteras nedan efterföljande resultatet från enkäten.   

Dialog närmsta ledare 

 

 

Mean 3.01 

Standard Deviation 1.02 

Minimum 0 

Maximum 4 

Sum 800 

Count 265 

Tabell 5. Sammanställning av komponenten dialog närmsta ledare 

I tabell 5 ses en sammanställning av komponenten dialog närmsta ledare. Ett samlat 

medelvärde på ungefär 3.01 kan visa på att en majoritet av respondenterna ansåg sig 

positiva till dialogen med deras närmsta ledare. På fråga 12 svarade 50.9% av 

respondenterna att de instämmer helt till att deras närmsta ledare har en korrekt 

uppfattning av dennes säljprestation.    

Respondenterna från gruppintervjuerna var även de överens om att deras närmsta 

ledare använder sig av fler variabler, i utvärderingen av supportagenrernas prestation, än 

vad som framkommer av PM-applikationerna, “De sitter ju i mitten av teamet så de hör 

ju våra samtal, eller iallafall vad vi säger även om de inte är inspelade, sen kan de se om 

man tillför något till gruppen, typ om man är positiv eller negativ till sina kollegor”.  

Flera andra respondenter trodde även de att deras närmsta ledare analyserade fler 

variabler. Men vid frågan om vad dessa kunde vara för något så kunde ingen av 

respondenterna redogöra för konkreta exempel. En öppen diskussion mellan 

respondenterna uppstod rörande om det behövs en personlig kontakt med ledaren eller 

om det skulle räcka med en digital lösning av feedback. Respondent 1 och 3 trodde inte att 

det skulle vara någon skillnad om det var en personlig kontakt eller om det endast skedde 

via en digital lösning. Men de övriga fyra respondenterna var överens om att en personlig 
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kontakt var nödvändig. Respondent 5 tror att en kombination kanske är det bästa, “Om 

det är en person så kan man ställa frågor, man ser hur de ser ut och kan fråga hur de 

menar. Med bara skriftlig feedback så kan det vara lätt att gå tillbaka och läsa om man 

inte kom ihåg vad de hade sagt. Men jag tror en kombination av både personlig kontakt 

och en utvärdering i typ digital form är det bästa.”.  

6. Analys 

Centralt i det här kapitlet är en analys av resultatdelen för studien. Analysen kommer att 

följa strukturen från resultatet, med en indelning i tre delar; Digital återkoppling, Digital 

övervakning och Dialog med närmsta ledare. Vi försöker att se samband, likheter eller 

olikheter mellan insamlat material och det rådande forskningsläget samt redovisa vår 

tolkning av datan. 

6.1 Digital återkoppling 

Det som framgick av enkäten var att frågorna 1–5 hade medelvärdet 2.8. Detta resultat är 

något som vi anser är otillräckligt för att göra antaganden om hur digital återkoppling 

generellt påverkar arbetsmotivation. För att dra sådana slutsatser behöver vi titta 

närmare på resultaten för enkätens delfrågor samt intervjusvaren för de olika 

kategorierna inom processen. Det vi då kan se är att resultaten för digital återkoppling av 

olika KPI:er skiljer sig från varandra, både i enkät- och intervjuresultaten. I huvudsak är 

detta kopplat till individernas uppfattning av rättvisa och relevans kring prestationsdatan, 

vilket är en avgörande aspekt för hur välfungerande och motiverande ett PM-system skall 

vara (Bretz, Milkovich och Read, 1992). Vi kan även se att den digitala återkopplingen av 

effektivitet bidrar till bristande motivation på grund av att KPI:n uppfattas som en 

orimlig målnivå, vilket Pettijohn et al. (2001) samt Keeping och Levy (2000) också 

redogör som en potentiell fallgrop för motivation. Nedan följer den analys vi gör för de 

separata KPI:erna, följt av vår sammantagna bild av digital återkoppling och dess 

inverkan på motivation. 

För digital återkoppling av kvalité visade enkätsvaren att 58.5% tyckte att 

“veckostatsen” misslyckades med att återspegla vilken kvalité supportagenten höll i sitt 

arbete. Endast 5.7% valde “instämmer helt” på denna fråga, vilket tydligt visar på att det 

finns en negativ inställning till hur prestationsdatan återspeglar den faktiska kvalitén för 

det utförda arbetet. Noterbart för detta resultat är att det skiljer sig avsevärt från vad 

respondenterna svarade i frågan om deras närmsta ledare hade korrekt uppfattning om 

kvalitén i deras arbete, där ca 85% instämde. Av respondenternas svar i 

gruppintervjuerna hittar vi ytterligare förklaringar till varför den digitala återkopplingen 

av kvalité ansågs vara felaktigt återspeglade av ens arbetsprestation. Här framkom det att 

supportagenterna inte med säkerhet visste vilka parametrar deras kvalité utvärderas 

enligt. Den data som i nuläget värderas och presenteras i den digitala återkopplingen 

hade lågt förtroende från supportagenter. Vidare ansåg supportagenterna att PM-

applikationerna misslyckades med att insamla data som faktiskt representerar kvalité. 

Deras syn på kvalité handlar om hur väl en inringande kund blir omhändertagen, i såväl 
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gemytliga aspekter som i hantering av kundens ärende. Detta menar dem, i dagsläget, 

enbart lyckas representeras av gruppchefens upplevelse av deras arbete, men inte genom 

någon insamlad data. Det framgick till och med att “bra kundvård” tenderade att medföra 

sämre prestation för deras effektivitet, vilket ledde till att återkoppling av kvalité-data 

försummades. Med detta gör vi antagandet att bristen på rättvisa samt relevans bidrar till 

den generellt negativa inställningen till kvalité-datan i den digitala återkopplingen. Vi vill 

även argumentera att detta är en bidragande del till den generellt negativa inverkan på 

motivation som digital återkoppling medför i Service AB. 

I digital återkoppling av effektivitet ser vi vissa liknande tendenser som i 

återkopplingen av kvalité. Det finns likheter i hur supportagenterna uppfattar rättvisa 

kring KPI:n, vilket stärks av de svar som respondenterna gav i intervjufrågorna. Men 

något som skiljer sig markant från återkopplingen av kvalité är att prestationsdatan för 

effektivitet har högt förtroende med avseende att den återspeglar vad den syftar till att 

mäta. Det råder heller inga frågetecken för supportagenterna hur effektivitet mäts, och 

hur de kan påverka resultatet. Vi anser att det är främst dessa skillnader som gör att 

resultatet från enkätundersökningen skiljer sig så stort mellan kvalité och effektivitet. För 

effektivitet anser ca 76% av respondenterna att deras faktiska effektivitet återspeglas av 

den digitala återkopplingen. Detta resultat anser vi vara tillräckligt för att påstå att den 

digitala återkopplingen av effektivitet återspeglas väl i Service AB. Men trots detta vill vi 

argumentera att återkopplingen av effektivitet har en negativ inverkan på 

supportagenternas motivation. Från intervjuerna menar medarbetarna att målnivåerna 

för effektivitet är ouppnåeliga. Detta på grund av att arbetsuppgifterna har förändrats till 

det svårare, men målnivån för effektivitet har förblivit densamma vilket enligt Eriksson-

Zetterquist, Müllern och Styhre (2011) blir ett recept för demotiverande inställning till 

uppgiften. Vi anser att detta i förlängningen också återspeglas i frågan om hur 

motiverande de anser att den generella digitala återkopplingen är. 

Digital återkoppling av försäljning är vad vi anser att Service AB har lyckats bäst med, 

sett till hur representativ den digitala återkopplingen är i förhållande till medarbetarnas 

faktiska prestation. Ca 83% svarade i enkätundersökningen att de instämmer helt eller till 

stor del till att den redovisande datan är korrekt återspeglande. Frågan om KPI:n är den 

enda som matchar resultatet för motsvarande fråga i processen för “dialog med närmsta 

ledare”. Där svarade 85% att påståendet stämmer helt eller till stor del. Vi anser att detta 

är på grund av hur prestationsdatan redovisas, och särskilt på grund av hur enkel KPI:n 

är att förstå för medarbetaren. Från gruppintervjun framkommer från en av 

respondenterna att det finns en direkt korrelation mellan vad supportagenten gör i 

samtalen och vad som redovisas av den digitala återkopplingen. Detta anser vi bidrar 

starkt till att supportagenterna känner ett medverkande i återkopplingen av sälj, genom 

att de vet exakt vad de ska göra för att det ska ge utslag på återkopplingen. Det ger 

dessutom en stark känsla av tillit och förståelse för prestationsdatan, vilket enligt oss är 

ytterligare en avgörande faktor för att supportagenterna ska kunna motiveras av 

återkopplingen. 

Sammantaget för denna process kan vi göra analysen att inställningen till digital 

återkoppling, med avseende på återspeglande av ens faktiska prestation, beror på hur 
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rättvis och relevant den upplevs av supportagenterna. Men förståelse och förtroende för 

hur datan presenteras och påverkas är också avgörande faktorer för att återspeglingen 

skall upplevas korrekt. Gällande digital återkoppling och dess påverkan på motivation 

uppger enbart 57% av enkätrespondenterna att de motiveras av den digitala 

återkopplingsprocessen. Utöver tidigare nämnda faktorer för återspegling anser vi att 

motivationen av digital återkoppling påverkas av rimlighet i måltal, det vill säga hur 

uppnåeligt måltalet anses vara, samt hur icke mätbara faktorer presenteras. Med det 

sistnämnda menar vi att aktiviteter och företeelser i arbetet som inte kan mätas, men som 

ändå gör en skillnad för prestationen. Vi anser att det i huvudsak är dessa faktorer som 

påverkar hur representativ samt motiverande digital återkoppling blir. 

6.2 Digital övervakning 

PM-processen “Digital övervakning” omfattar övervakning av kvalité genom Call 

Recorder, övervakning av daglig arbetsaktivitet via Performance Recorder samt daglig 

prestation genom både Performance Recorder och Statsdokumentet. 

Genom vår studie kan vi visa på att Call Recorder (inspelning av samtal och skärm) har 

en negativ påverkan på arbetsmotivationen hos 1 av 4 medarbetare. Gruppintervjuerna 

kan styrka detta påstående då 4 av 6 respondenter var positivt inställda till Call Recorder 

och 2 var mer negativt inställda. Samtidigt visar även vår studie att en klar majoritet är 

delvis eller mycket positivt inställda till att samtal och skärm sporadiskt spelas in. En 

förklaring till detta resultat skulle kunna kopplas till Carayon (1993) studie att om 

processer som kräver hög arbetsbelastning är en övervakad uppgift så kommer det att 

leda till stress hos medarbetaren, som i sin tur leder till minskad motivation. Vi kan 

utifrån vad Carayon (1993) påpekar i sin studie och resultatet i vår studie, påstå att 

ungefär 1 av 4 medarbetare tycker att arbetsprocessen att sitta i samtal kräver hög 

arbetsbelastning och därav uppstår för dem en stressad miljö som i sin tur kan leda till 

minskad arbetsmotivation.   

Av resultaten rörande prestationsövervakning genom Performance Recorder kan vi 

göra en analys av att framförallt är medarbetarna bekväma och positiva till att deras 

dagliga prestation (Sales, AHT, NPS) bokförs. 3 av 4 medarbetare uppger att de anser att 

bokföring påverkar arbetsmotivationen delvis positivt eller mycket positivt. Vi kan även 

se att detta har ett samband med resultatet för den digitala återkopplingen där 4 av 5 

ansåg att försäljning var rättvist framställd. Därför kan vi argumentera att försäljningen 

alltid är rättvist och korrekt återkopplad i Service AB, vilket även påpekades av 

respondenterna under gruppintervjuerna. Med detta samband kan vi påpeka att om 

medarbetarna anser att något blir rättvist återkopplat så ökar arbetsmotivationen. Detta 

kan styrkas med Keeping & Levys (2000) studie som visar på att en brist av rättvishet i 

prestationsutvärderingen ger upphov till att individen förlorar känsla av ägarskap för sin 

prestation och därmed presterar sämre. I vår studie ses en tydlig korrelation mellan en 

upplevd rättvishet i bokföringen av prestation och högre arbetsmotivation. Detta är något 

som kan styrkas med vad Zweig & Webster (2002) menar, att genom övervakande system 

som inte inskränker på den personliga integriteten och ses av medarbetaren som relevant 

och nödvändig ökar acceptansen. 
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Performance Recorder övervakar utöver prestation även en medarbetares dagliga 

arbetsaktiviteter. Vi kan med vår studie påstå att 7 av 10 tycker det påverkar 

arbetsmotivationen delvis positivt eller mycket positivt att arbetsaktiviteterna bokförs. Vi 

kan se ett samband mellan svaren i enkäten och gruppintervjuerna där respondenterna 

var överens om att systemet som bokför arbetsaktiviteter alltid visar korrekta siffror och 

känns av medarbetarna som nödvändigt. Detta kan kopplas till Zweig & Webster (2002) 

slutsats att om medarbetarna själva kan förstå rättfärdigandet och meningen med 

övervakningssystemet så tenderar acceptansen att öka.  

6.3 Dialog närmsta ledare 

PM-processen dialog närmsta ledare omfattar den återkoppling som görs face-to-face 

mellan en medarbetare och dennes närmsta ledare. Vi kan antaga genom att analysera 

medelvärdet för denna process med medelvärdet för den första PM-processen (“Digital 

återkoppling”) att återkoppling genom dialog med närmsta ledare anses vara mer 

motiverande än vad digital återkoppling är. Detta antagande baseras på att utformningen 

av enkätfrågorna 1, 2, 3 och 5 är direkt korrelerade med fråga 10-13 där formuleringarna 

har samma innebörd men utgår ifrån antingen digital återkoppling (1, 2, 3, 5) eller 

återkoppling från närmsta ledare (10-13). Medelvärdet för dessa särskilda frågor skiljer 

sig med 0.4, där fråga 1,2,3 och 5 har ett medelvärde på 2.74 och fråga 10-13 har 

medelvärde på 3.14.  

I intervjun framgår det även att medarbetarna har en mer positiv inställning till 

effektivitet som KPI när den behandlas i dialog med närmsta ledare, än vad den gör när 

den redovisas digitalt.  

Vårt antagande kan stärkas med Mazlows (1943) tidigare studier vilken bevisar att 

motivation påverkas av yttre erkännanden i form av rykte, prestige, erkännande, 

uppmärksamhet, betydelse och uppskattning. Denna effekt kan vara enklare att uppnå via 

muntlig feedback kontra digital feedback.  

Genom att analysera medelvärdet för frågan om en medarbetare upplever att de blir 

utvärderade av fler variabler än enbart den insamlade telefondatan av sin närmsta ledare, 

kan vi från studien utläsa att ungefär hälften av medarbetarna tror att de utvärderas av 

andra variabler. I relation till gruppintervjuerna där alla respondenter var övertygade om 

att de utvärderas via andra variabler än enbart tolkad telefondata. Utifrån tidigare 

forskning kan en koppling göras till mither et al. (2003) som menar att all feedback, 

oavsett digital eller muntlig, riskeras att ignoreras om källan till utvärdering ses som 

irrelevant. 

7. Diskussion 

Sammantaget anser vi att delprocessen “digital återkoppling” har en generellt negativ 

inverkan på arbetsmotivation för Service AB. Detta beror delvis på att återkopplingen av 

supportagenternas prestation präglas av brist på faktorer såsom rättvisa och relevans, 

vilket leder till att återkopplingen upplevs icke-representativ för deras faktiska prestation. 

Vi anser med hjälp av studiens resultat att vi kan besvara vår frågeställning om hur 
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individer generellt upplever att digital insamling speglar deras arbetsprestation. Vi kan 

peka på att det finns tre avgörande faktorer för detta. Rättvisa är en av dessa faktorer, 

vilket Bretz, Milkovich och Read (1992), Keeping och Levy (2000) samt Pettijohn et al. 

(2001) också förespråkar som en av de viktigaste faktorerna för en välfungerande 

återkoppling i ett PM-system. Rättvisa omfattar hur rättvis individen anser att 

återspeglingen av dennes prestation är. Det vill säga, den representation som mottages av 

individen bör återspegla arbetet på ett sätt som individen upplever är rättvist sett till 

vilken ansträngning denne har gjort. Relevans är också en betydande faktor för hur 

individen uppfattar den digitala återspeglingen, vilket tidigare nämnda författare också 

instämmer i. Med relevans menar vi att ett visst måltal eller prestation behöver redovisas 

i ett format som för medarbetaren upplevs relevant för dennes uppgift. Om en individ 

jobbar med att rengöra golv bör återspeglingen av dennes arbetsprestation inte visa hur 

många fönster som är rena, då anses återkopplingen sakna relevans för individen. 

Slutligen anser vi att förståelse (till viss del inkluderas transparens i detta, vilket redogörs 

för längre ner) är en avgörande faktor för att digital återkoppling av prestation skall 

upplevas som korrekt återspeglande. Med detta menar vi att individen behöver förståelse 

för hur dennes aktiviteter påverkar prestationsdatan som insamlas av PM-applikationer. 

Vid utebliven förståelse menar vi, i linje med Eriksson-Zetterquist, Müllern och Styhres 

(2011) argumentation, att individen tenderar att försumma återkopplingen.  

Betydelsen av samtliga tre faktorer gör sig även tydlig för digital övervakning. Med 

studiens resultat kan vi styrka att rättvisa, relevans samt förståelse är påverkande faktorer 

för individernas inställning till den digitala övervakningens prestationsåterspegling samt 

motivationspåverkan. Zweig & Webster (2002) menar att övervakande system tenderar 

att medföra negativ inverkan på individen när de upplevs som inkräktande på den 

personliga integriteten samt om övervakningen upplevs vara irrelevant. Med tanke på att 

enbart cirka hälften av Service AB:s medarbetare upplever att de digitala 

övervakningssystemen har en positiv inverkan på deras motivation anser vi att Service AB 

bör öka transparensen till sina medarbetare om framförallt vilka syften som användandet 

av applikationerna ämnar uppfylla. Det vill säga, tydligare redogöra hur övervakningen 

kan ge mervärde för medarbetaren och inte enbart för organisationen. Vi argumenterar 

även, med stöd från tidigare forskning av Zweig & Webster (2002), att när en individ får 

kunskap om varför vissa delar övervakas så kommer acceptansen för dem att öka, vilket i 

sin tur bäddar för en generellt bättre inställning till systemet.  

  Med studiens resultat (i linje med tidigare nämnda studier) kan vi alltså starkt 

argumentera att rättvisa, relevans och förståelse är viktiga faktorer för att en individ ska 

uppleva att de digitala systemen i ett PM-system korrekt återspeglar ens prestation. Vi 

kan även argumentera för att dessa tre faktorer har en inverkan på hur individens 

motivation påverkas genom att ju mer dessa faktorer upplevs saknade, desto mer 

påverkas individens motivation negativt. 

Sammantaget för alla hittills nämnda faktorer är att de förklarar hur individers 

uppfattning av digitala system påverkar upplevelsen av återspegling eller motivation. 

Även om vi anser att dessa faktorer har en betydande roll för hur framgångsrikt ett PM-

system blir så förklarar de inte vilka egenskaper i de digitala systemen som ger upphov till 
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individernas inställning. För att förklara detta kan vi från studiens resultat lägga till 

ytterligare en faktor som påverkar individens motivation. Faktorn har vi valt att kalla 

“försummande av nyanser i prestationen”, vilket förklarar hur digitala system inte förmår 

att insamla och redovisa alla nyanser av en individs prestation. Dessa nyanser avser 

beteenden som inte går att mäta, såsom exempelvis gynnsamma gemytliga bidrag till sin 

omgivning, eller värdetillförsel i arbetsuppgiften vilket inte inkluderas av 

datainsamlingen. Detta fenomen, det vill säga uteblivna nyanser i den digitala 

representationen, kan anses vara ett generellt problem när det kommer till digital 

datainsamling. Förklaringen till denna problematik ligger i teknikens begränsningar. De 

begränsningar vi talar om är att digitala system enbart har möjlighet att redovisa 

abstraktioner av verkligheten, vilka redovisas utifrån definierade regler. Dessa regler, 

vilka härstammar från en kravspecifikation från systembeställaren, blir följaktligen 

otroligt viktiga för hur en individ uppfattar PM-applikationer. Det är nämligen dessa 

regler som avgör vilken data som systemet ska insamla och följaktligen presentera. I 

Service AB:s fall gjordes det tydligt att såväl PM-applikationerna som övriga PM-

processer missade att fånga individens upplevelse av verkligheten kopplat till kvalité. 

Datainsamlingen rörande kvalité missade att fånga många aspekter, såsom exempelvis 

gemytlighet mot kund eller ”att göra det lilla extra”, för att individen skulle anse att 

datainsamlingen var representativ för verkligheten. Därför såg vi att resultaten rörande 

individernas inställning (med avseende på rättvis återspegling samt 

motivationspåverkan) till de digitala systemen var lägre än deras inställning till den 

närmsta ledarens utvärdering, vilka enligt dem hade bättre möjlighet att utvärdera 

verkligheten genom att fånga viktiga nyanser i prestationen. Detta implicerar att 

verkligheten enklare kan uppfattas och återspeglas av en människa, på grund av 

människans kognitiva förmåga att enkelt behandla och analysera nya intryck. Men detta 

medför inte att återspegling av arbetsprestation enbart bör utföras av människor i ett PM-

system. PM-applikationerna är av värde för ett PM-system av flera anledningar. Det är 

inte en slump att digital datainsamling och redovisning har populariserats och används i 

majoriteten av verksamheter idag. De digitala systemen är mycket effektiva på att insamla 

och redovisa data, betydligt snabbare och mer träffsäkra än vad som är mänskligt möjligt, 

särskilt då det kommer till prestationsutvärdering av större grupper. Vi argumenterar att 

det är tack vare denna datainsamling som en chef möjliggörs att uppmärksamma och 

behandla nyanser av individens prestation, vilket är den komponent som individerna 

upplever saknas av den digitala insamlingen. På så sätt kan vi från denna studie se att de 

digitala systemen är i behov av ledningsprocesser (face-to-face) för att komplettera 

prestationsutvärderingen med det som den digitala insamlingen inte har kunnat redovisa. 

På samma sätt är en organisation beroende av PM-applikationer för att en chef ska kunna 

uppmärksamma alla individers faktiska prestation. Om vi skulle sammanfatta vilken 

insikt vi har fått om PM-systemens digitala aspekters inverkan på individen (och även 

hela PM-systemet) så skulle vi säga följande: 

Vi kan se att digital representation i kombination med mänsklig interaktion 

(ledningsprocesser face-to-face) ger upphov till såväl bättre återspegling av en individs 

arbetsprestation som ökad motivation när de utförs korrekt tillsammans. De digitala 
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systemen är nödvändiga för att systemet skall fungera över huvud taget. Men systemet 

riskerar att förlora sin önskade effekt (att förbättra prestationen och således 

verksamhetens lönsamhet) om de digitala systemens återkoppling misslyckas att 

tillgodose vissa faktorer, nämligen rättvisa, relevans och förståelse. Detta är något som 

behöver tas i beaktan redan i ett design-skede vid utvecklingen av PM-applikationer. 

Därför ställs det höga krav på att såväl beställare som utvecklare förstår att 

datainsamlingen och redovisningen behöver spegla det faktiskt utförda arbetet rättvist, 

relevant och med medarbetarnas förståelse. Vidare behöver organisationsledningar förstå 

att digitala system, även med ovan faktorer i beaktan, inte förmår att förtälja hela 

verkligheten för den arbetsprestation som utförs i en verksamhet. Därför är det lika 

viktigt att i PM-systemet inkludera återkoppling på de delar av det arbete som tekniken 

inte kan uppmärksamma. Detta bör systematiskt återkopplas på i ledningsprocesserna 

mellan gruppchef och medarbetare.  

8. Slutsats 

Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur digitala system som används för 

prestationsledning upplevs av medarbetare. Frågeställningen till studien var hur 

individen upplever att digital insamling speglar arbetsprestationen samt hur individen 

upplever att digitala system påverkar arbetsmotivationen. För att besvara dessa frågor 

valde vi att genom en fallstudie samla empirisk data i form av enkätundersökning och 

gruppintervjuer från företaget Service AB. Genom sammanställning och analys av den 

insamlade datan kan vi dra två slutsatser. Den ena slutsatsen är att rättvisa, relevans och 

förståelse för den digitala insamlingen och digitala återkopplingen är avgörande för hur 

individen upplever att det speglar arbetsprestationen. Vidare drar vi även slutsatsen att 

acceptans, transparens och försummande av nyanser är avgörande faktorer för hur 

digitala system påverkar arbetsmotivation. 

Med vår studie bidrar vi till forskningen genom att belysa att de digitala systemen 

inom prestationsledning har en påverkan på individens arbetsmotivation. I design och 

implementation av dessa tas många beslut som påverkar hur arbetsprestationen kommer 

att representeras. Framtida forskning anser vi ska titta på tillvägagångssätt för hur de 

digitala systemen inom prestationsledning ska utformas för att påverka individens 

arbetsmotivation positivt.  

Med vår slutsats kan vi påpeka att vid implementation och anväpr bör organisationer 

utgå från mestationsledning edarbetarnas ögon i hur pass rättvist och relevant 

återspeglingen av deras prestation är. Man bör dessutom ta i beaktan att individens 

förståelse för det digitala systemets datainsamling och återkoppling är av vikt för att 

systemet skall kunna bli framgångsrikt. Vidare kan vi påstå att det blir viktigt i 

designandet av alla PM-applikationer att kartlägga vilka icke-mätbara beteenden och 

aktiviteter som anses vara värdefulla för ens verksamhet. Dessa försummande nyanser av 

prestation anser vi behöver framhävas i någon del av PM.-systemet, med fördel i 

återkopplingen av ens närmsta ledare. 
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10.Bilagor 

Bilaga 1 – Enkät 
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Bilaga 2 – Enkätutskick 

 

Hej!  

Här kommer en enkät som vi önskar att ni besvarar innan torsdag 13:00.   

Bakgrund 

En tidigare anställd, som gör sin sista termin på systemvetenskapliga programmet genomför nu en studie på hur IT-aspekter av 

performance management (i fråga om övervakning, prestationsutvärdering m.m.) påverkar individens motivation. För att kunna 

genomföra studien önskar han och hans rapportkollega att samla data från oss här på Service AB. Därför ombeds du att svara på 

enkäten längst nere i detta mail. 

Enkäten önskas att besvaras av dig som jobbar med FLS-uppgifter, samt utvärderas enligt FLS-KPI:er. 

Uppskattat tid för att besvara enkäten: 4-7 minuter. 

Övrigt 

Läs gärna igenom den förklarande texten som finns överst på sidan på samtliga sidor i enkäten, innan ni besvarar frågorna.  

 

John (som är en av de ansvariga för studien) finns på plats här hos oss under tisdag eftermiddag för att besvara frågor. Utöver detta 

besök finns de båda tillgängliga per telefon om det skulle råda några frågor kring enkätbesvarandet.  

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YXEECyNf-9-

fiB6c1njVea5fbavNwy7T9FIk-gxTh3q7Pw/viewform 

Tack på förhand! 

Mvh,  

John & Peter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YXEECyNf-9-fiB6c1njVea5fbavNwy7T9FIk-gxTh3q7Pw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6YXEECyNf-9-fiB6c1njVea5fbavNwy7T9FIk-gxTh3q7Pw/viewform
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Bilaga 3 - Intervjumall 
 
Information som läses upp inför varje gruppintervju 
“Denna gruppintervju ingår i en C-uppsats för informatik på Umeå Universitet. Studien 
syftar till att undersöka digitala system för prestationsutvärdering och dess påverkan på 
motivation. Insamlad data kommer endast att användas för denna studie. 
Du som genomför intervjun är anonym, inga personuppgifter om dig sparas för denna 
enkät. 
Företaget du arbetar för kommer också att hållas anonymt. Du har möjlighet att avbryta 
din medverkan när du vill.  
Intervjun kommer att spelas in för möjlighet till transkribering. 
Vid färdigställande av uppsatsen kommer insamlad data att raderas. 
Vill ni ta del av slutgilta resultatet av studien innan publikation så meddela oss nu eller 
vid ett senare tillfälle. 
Vill du fortsatt medverka i gruppintervjun? “ 
Frågor: 
 
1. Veckostatsen (avser digital återkoppling) - Med veckostatsen ville vi fånga hur 
man som medarbetare anser att det är att bli utvärderad digitalt, genom att ens arbete 
återges i siffer- och tabellform. Vi ville även undersöka om det fanns olika inställningar 
till mätningen av särskilda KPI:er. 
 
Visa sammanfattningen för veckostatsen.  
 
Tycker ni att siffrorna speglar er/medarbetarnas inställning till veckostatsen? 
 

 Försäljningsfrågan, dvs hur väl man ansåg att veckostatsen återspeglade ens 
prestation i försäljning scorade överlägset högst (ca 83% svarade positivt). Varför 
tror ni att det är så? 

 Hur känner ni kring återspeglingen av er prestation inom försäljning? 
 

 Återspeglingen av Effektivitet scorade ca 75% positivt, med avseende på att statsen 
som redovisas rörande effektivitet återspeglar ens faktiska arbetsinsats.  

 Varför tror ni att resultatet är lägre än i försäljningsfrågan? 
 

 Återspeglingen av kvalité scorade sämst (41% svarade positivt för kvalité). Varför 
tror/tycker ni att det är så? 

 Om respondent svarar att KPI:n redovisas orättvist: Vad är det som fattas 
i återspeglingen av kvalitén, för att den ska vara rättvis? 

 
 Frågan rörande motivationspåverkan av veckostatsen visade att ungefär hälften 

menade att det påverkade motivationen negativt eller delvis negativt, varför tror 
ni att det är så?    
 

2. Andra sektionen i enkätundersökningen rörde hur medarbetarnas arbetsmotivation 
påverkas av vetskapen att TL:s övervakar samtal, produktivitet och måluppfyllnad. Här 
graderades frågorna på en skala från mycket negativt - mycket positivt. 
 
Visa sammanfattningen för sektion 2. 
 
Er prestation utvärderas av att er närmsta ledare granskar sporadiskt inspelade 
supportsamtal (röst- och skärminspelning), ungefär häften av de svarande ansåg att det 
påverkades positivt eller delvis positivt av detta.  
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Varför tror ni att många upplever det på det här sättet? 
 
Bokförandet och kontrollen av prestation (sales, AHT, NPS) ansåg över 75 procent var 
positivt eller delvis positivt för motivationen. Varför tror ni det är så?  
Vad är skillnaden mellan (sales,aht,nps) och (röst-skärminspelning)?   
 
ca 70% ansåg att det var positivt för motivationen att ens inloggningsaktiviteter (rast, 
lunch, avail m.fl) bokförs och kontrolleras. Vad tycker ni om det resultatet? Varför? 
 
Anser ni det finns det en koppling mellan att känna sig övervakad och höjd eller sänkt 
motivation, kopplad till er upplevelse av att arbeta på Service AB? Vilken är denna 
koppling för er del isåfall? 
  
3. Tredje sektionen  
 
Visa sammanfattningen för sektionen. 
 
Ungeför 50 procent upplever att er närmsta ledare utvärderar min arbetsprestation på 
andra sätt än att enbart tolka insamlad telefondata (Aux-tider, AHT, ACW, NPS, Sales 
m.m.). 
Vilka mer faktor tror ni de utvärderar? På vilka andra sätt anser ni att de utvärderar er 
prestation? Anser ni att detta är bra eller dåligt?  
 
Brukar er ledare ha annan uppfattning av er prestation (effektivitet, kvalitet, sälj) än vad 
statsdokumentet återger? Hur?  
 
Frågan:  
“Den dialog jag och min närmsta ledare har, gällande utvärdering av min 
arbetsprestation, finner jag vara motiverande.” 70% positiva 
 
Scorade högre än:  
 
“Jag blir motiverad i mitt arbete av att få återkoppling genom veckostatsen.” 56% 
positiva 
 
Varför tror ni att det är så?  
Framkommer det något extra i dialogen med TL som inte framkommer av återkoppling i 
t.ex. veckostats eller mail?  

 

 


