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Bakgrund: Det är vitalt att organisationer löpande förvaltar sitt 

prestationsmätningssystem (PMS) i syfte att säkerställa att rätt saker mäts. Om inte 

måtten följs upp kontinuerligt och utvärderas, kan prestationsmätning bli en kostsam 

process som inte leder till några förbättringar för organisationen. Önskemål från IKEA 

Hemma var att utvärdera deras PMS.  

 
Syfte: Syftet med denna studie är att utvärdera funktionaliteten i IKEA Hemmas 

prestationsmätningssystem. Systemets uppbyggnad samt effekterna av PMS:et 

analyseras för att identifiera prestationsmätningssystemets utvecklingsområden. Ett 

vidare syfte är att föreslå förändringar som IKEA Hemma kan vidta för att utveckla sitt 

PMS.  

 
Metod: Det angrepssätt som tillämpats i studien är utvärderingsstudie. Det primära 

syftet med en utvärderingsstudie är att tillhandahålla kunskap huruvida de mål som 

satts upp uppnås eller inte samt även att undersöka vilka effekter detta projekt haft. 

Intervjuer samt enkäter har legat till grund för empiriinsamlingen. 

 
Slutsats: KPI:erna är utformade i syfte att vägleda och motivera handläggarna att 

tillfredsställa de kunder som kontaktar IKEA Hemma. Systemet är allmänt accepterat 

av medarbetarna och målen uppnås till stor del på gruppnivå. Förbättringsområden 

har identifierats, där bland annat nya KPI samt mätning bytts ut för att säkerställa att 

måttens resultat är påverkbara.   
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Background: It is vital that organizations continuously manage its performance 

measurement system (PMS) to ensure that the right activities are measured. Unless 

measures are monitored continuously and evaluated, can performance measurement 

be a costly process that does not lead to any improvement of the organization. A 

request by IKEA Hemma was to evaluate their PMS. 

 
Purpose: The purpose of this study is to evaluate the IKEA Hemma's performance 

measurement system. The structure and functionality of the PMS message is analyzed 

to identify performance measurement system's weaknesses. The purpose is then to 

propose changes that IKEA Hemma can use to develop their PMS. 

 
Method: Evaluation study is the method used in this study. The primary purpose of an 

evaluation study is to provide knowledge whether the targets are achieved or not and 

also to examine the effects of this project had. Interviews and surveys has been the 

basis of empirical data collection. 

 
Conclusion: KPIs are designed to guide and motivate employees to satisfy the 

customers who contact IKEA Hemma. The system is widely accepted by the employees 

and the goals achieves at group level. Areas for improvement have been identified, 

which includes new KPIs and measurement, to ensure influences in the results.    
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1. Inledning 
Detta inledande kapitel syftar till att ge en introduktion till uppsatsens ämne samt 

bakgrundsbeskrivning av IKEA Hemma. En redogörelse av ämnet erhålls och mynnar ut 

i en problemdiskussion som sedan leder fram till studiens frågeställningar samt syfte. 

1.1 Introduktion 

Denna studie är genomförd på uppdrag av IKEA Hemma som ansvarar för fyra uppdrag 

för IKEA Sverige: Kundservice, Distribution, Sälj/E-handel samt Web. Uppdraget 

kommer alltså från kundserviceavdelningen som för närvarande inte uppnår de 

uppsatta målen med avdelningens prestationsmått, framför allt de mål som är satta på 

individnivå. Önskemål från IKEA Hemma är att utvärdera deras 

prestationsmätningssystem (PMS) samt att ta reda på vilka behov av förändringar som 

föreligger. Den undersökningsdesign som skall tillämpas är en utvärderingsstudie.  

1.2 Bakgrund 

Ett företags ekonomistyrning skall ligga i linje med dess strategi och mål för att fungera 

effektivt (Horngren et al.,  2006).  En  definition  av  ekonomistyrning  är:  “Att med hjälp av 

ekonomisk information försöka uppnå ett önskvärt beteende bland organisationens 

medlemmar”   (Lindvall,   2011,   s.   50).   PMS   är   en viktig del av ekonomistyrningen och 

syftar till att möjliggöra en jämförelse mellan strategiska mål och faktiska utfall 

(Simons, 2000).  Ett effektivt PMS mäter till exempel de mål som är uppsatta för ett 

visst projekt (Tung et al., 2011). För att systemet skall fungera så effektivt som möjligt 

skriver Horngren et al. (2006) att måtten ska motivera chefer och anställda på alla 

nivåer inom organisationen. Tung et al. (2011) nämner ett flertal aspekter till varför 

PMS är viktigt; (1) det uppmuntrar till målkongruens; (2) tillhandahåller information till 

ledningen så att de kan bedöma deras insats och alla medarbetares; (3) informerar om 

dess nuvarande marknadsposition.  Anthony och Govindarajan (2007) menar att PMS 

ger möjlighet till en överblick över företaget och hur de olika avdelningarna presterar 

samt vilka förändringar och förbättringar som bör göras.  Det är viktigt att 

prestationsmått för en organisation eller avdelning utformas så att de passar de 

processer de är ämnade för. Måtten skall inte bara spegla företagets strategi utan skall 

även fungera bra i praktiken. Det är viktigt att personalen har god förståelse för 
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verksamheten och hur den är tänkt att fungera. Det är vitalt att organisationer löpande 

förvaltar sitt PMS i syfte att säkerställa att rätt saker mäts (Kennerley & Neely, 2003). 

Om inte måtten följs upp kontinuerligt och utvärderas, kan prestationsmätning bli en 

kostsam process som inte leder till några förbättringar för organisationen (Olve & 

Samuelson, 2008). Utvärdering av systemet är viktigt, företag bör löpande se över vilka 

åtgärder som krävs för förbättring och utveckling (Bourne et al., 2005).  

 

Att fatta strategiska beslut samt mäta betydelsefulla prestationer är förhållandevis 

enkelt i mindre företag där medarbetarna arbetar tillsammans på samma plats. Vid 

expansion av företaget kan detta bli komplext då organisationens strategi, visioner och 

mål kan förändras och dess PMS glöms ibland bort att uppdateras (Lindvall, 2011). Det 

är en utmaning för organisationer att forma en optimal och komplett mix av 

prestationsmått. Med ett fåtal prestationsmått kan det bli svårt att få en helhetsbild 

och ta rätt beslut medan allt för många prestationsmått skapar komplexitet och 

genererar mer kostnader och otydligheter för företaget (Olve & Samuelson, 2008). 

Även Ittner och Larcker (2003, s.90) belyser problematiken kopplat till antalet 

prestationsmått med citatet: “When companies don´t know what to measure, they 

often measure too much”.  För att effektivt styra personalen är det av stor betydelse att 

ett litet antal prestationsmått formuleras som ska spegla de mest kritiska faktorerna 

för att framgång ska uppnås. De utformade prestationsmåtten måste kommuniceras 

till personalen och de ska fungera som riktlinjer utifrån det organisationen vill uppnå. 

Informationsflödet är därför väsentligt i alla led inom organisationen för att 

medarbetarna skall förstå dess mål och strategier (Simons, 2000). Detta ställer krav på 

det sätt som ledningen kommunicerar och vikten av att skapa insikt hos de anställda 

gällande sin roll i arbetet. För att uppnå gemensamma visioner och samstämmiga mål 

krävs det att alla inom organisationen känner engagemang samt förtroende för 

verksamheten (Thomas et al., 2009). 

 

Tjänsteföretags primära mål är att erbjuda hög kundservice och framgång skapas enligt 

Paulsson et al. (2000) inte längre bara av priser och kvalitet, företag lägger istället 

resurser på att erhålla långsiktiga relationer med sina kunder. För att skapa kundnytta 

krävs kommunikation av mål och strategier till de anställda (Anthony och 
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Govindarajan, 2007). Tjänsteföretag kännetecknas av att de olika aktiviteter som 

utförs direkt påverkar upplevelsen av tjänsten. Det är upp till företagets representant 

att använda sig av rätt strategi och metod för att kundens förväntningar och krav på 

mötet uppfylls (Norrmann, 2000). Styrningen i tjänsteföretag bör därför riktas in på de 

aktiviteter som utförs och på vilket sätt dessa påverkar eller kan påverka kunden 

(Kantsperger & Kunz, 2010).  

 

Ett PMS fungerar effektivt när prestationsmåtten motiverar anställda att arbeta i en 

viss riktning i syfte att uppnå företagets mål (Horngren et al., 2006). Detta är även 

något som Betham et al. (2004) tar upp då syftet med prestationsmått är att engagera 

sin personal till önskvärt beteende. För att motivera personalen så bör 

prestationsmåtten enligt Neely (1999) vara påverkbara, det vill säga mäta faktorer som 

individen själv kan påverka. Enskilda avdelningar och all personal som inkluderas i 

systemet måste få ta del av informationen så att de kan se hur deras enskilda insats 

påverkar slutresultatet (Robson, 2005).  

1.3 Beskrivning av IKEA Hemma  

IKEA Hemma är en del av IKEA Svenska Försäljnings AB och har hand om 4 nationella 

uppdrag för IKEA Sverige: Kundservice, Distribution, Sälj/E-handel samt Web. I dessa 

uppdrag ingår försäljning av heminredning samt god service till alla kunder i Sverige 

som kontaktar IKEA via IKEA.se, telefon och sociala medier. Kundserviceavdelningen är 

uppdelad i två enheter; kök och möbler. Totalt på kundserviceavdelningen arbetar ca 

100 personer. Målet är att IKEA Hemma ska bidra till en god kundupplevelse oavsett 

vilken kanal som kunden väljer att kontakta IKEA Hemma på. I alla uppdrag ligger fokus 

på nöjdhet och personligt bemötande till kund oavsett om kunden kontaktar IKEA 

Hemma före, under eller efter sitt besök på IKEA. Områden som behandlas är bland 

annat köp av kök och möbler, sortiment, reklamationer samt leveranstider (ikea.se, 

2014-01-24). 

 

IKEA Hemma använder sig av fyra prestationsmått som benämns KPI (Key Performance 

Indicators) när de mäter kundserviceavdelningens prestationer. Tre av måtten mäter 

den individuella prestationen kopplat till kund, medan det fjärde mäts på gruppnivå. 



 

 
 

10 

Det är kundserviceavdelningens uppgift att tillhandahålla god kundservice till alla 

kunder som väljer att kontakta IKEA.  De fyra KPI som används för att mäta 

kundservicen personalen ger till kund är: (1) NKI (Nöjd Kund Index) där målet är att 

uppnå ett NKI på 85%; (2) Tillgänglighet där 93% av arbetstiden ska spenderas på kund; 

(3) AHT (Average Handling Time) som ligger på 10 min/kund för kundservice kök och 7 

min/kund för kundservice möbler samt; (4) Servicenivå där 80% av samtalen ska 

besvaras inom 60 sekunder, detta måttet mäts på gruppnivå. Utifrån dessa fyra KPI vill 

IKEA Hemma uppnå en hög kundservice. Måttens syfte är därför att motivera 

personalen att arbeta mot organisationens uppsatta mål. De individuella måtten följs 

även upp på medarbetarnivå varje månad tillsammans med respektive gruppchef. Vid 

dessa tillfällen får individen möjlighet att se sin personliga prestation kopplat till de tre 

KPI:erna det vill säga i vilken omfattning individen själv uppnår målen. Alla fyra måtten 

måste uppnås för att kundserviceavdelningens mål ska nås. Ett mått får inte uppnås på 

bekostnad av ett annat utan individen ska se och värdera måtten som en helhet 

(Daniel Svensson, varuhuschef, 2013-11-29).  

 

Figur 1: IKEA Hemmas KPI 

 
 

(Omarbetad figur från IKEA Hemma) 
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Figur 1 visar de tre prestationsmåtten som mäts på individnivå. Figuren illustrerar den 

samverkan IKEA Hemma vill uppnå med de tre individanpassande KPI:erna för att 

uppnå IKEA Hemmas mål med verksamheten: hög kundnöjdhet.  

1.4 Problemdiskussion  

För att upprätthålla målen för prestationsmåtten krävs det som sagt att företag 

effektivt mäter och utvärderar sina prestationer (Cocca & Alberti, 2010). 

Prestationsmåtten utformas i syfte att mäta och uppnå specifika mål, men ligger inte 

prestationsmåtten i linje med det man vill uppnå bör de omformuleras (Neely, 1999). 

De fyra nuvarande KPI:erna har tillämpats sedan hösten 2013 och enligt varuhuschefen 

Svensson på IKEA Hemma finns det tveksamheter kring huruvida måtten verkligen 

mäter det som kundserviceavdelningen syftar uppnå. Något som även framkom var att 

avdelningen har svårt att uppnå måtten på individnivå. Därför föreligger det behov 

enligt IKEA Hemma att utvärdera systemet. Ett problem som Meyer (2002) nämner är 

att det kan finnas ett gap mellan det som ledningen önskar mäta och det som faktiskt 

går att mäta. Vidare kan problem uppstå om de mått som företaget väljer att lägga 

resurser på att mäta, inte ligger i linje med företagets strategi. Kaplan och Norton 

(1999,  s.1)  myntade  citatet  ”Whats gets measured gets attention”,  vilket  belyser  vikten  

av att upprätta prestationsmått där man kan erhålla konkurrenskraft och som hela 

tiden anpassas efter förändringar och utveckling (Cocca & Alberti, 2010).  

 

Ittner och Larcker (2003) påvisar att företag under de senaste årtiondena allt mer 

börjat mäta kunders lojalitet, anställdas tillfredsställelse samt andra prestationsmått 

som är icke- finansiella men som tydligt har påverkan på lönsamheten. Det finns ett 

fåtal studier och litteratur om styrning i tjänsteföretag, enligt Modell (1995) var det 

först under 1990-talet som intresset för styrning av tjänsteföretag ökade. Lynch och 

Cross (1995); Kantsperger och Kunz (2010); Karlöf och Lövingsson (2007) förklarar hur 

företag kan utvärdera kundtillfredsställelse. De nämner dock inte hur tjänsteföretag 

kan utvärdera sina individanpassade KPI. Företag tenderar att välja ut fel mått vilket 

leder till att organisationer lägger resurser på fel saker. Neely (1999) skriver att måtten 

inte alltid integrerar med varandra och inte ligger i linje med det organisationen vill 

uppnå. För att ett företag skall kunna drivas effektivt och skaffa sig en 
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konkurrenskraftig position på marknaden är det en fördel att ha motiverad personal 

som strävar mot organisationens mål (Olve & Samuelson, 2008). Karlöf och Lövingsson 

(2007) menar att det finns få framgångsrika PMS - det vill säga system som skapar 

motivation och höjer ambitionsnivån hos de anställda. Olve et al. (1999) belyser att 

ekonomistyrning kan vara svår för anställda att förstå sig på då information sällan är 

kopplat till de anställdas prestationer samt att rapporter och uppföljningar ibland är 

svåra att tolka. Att de anställda inte förstår mätsystemet kan enligt Karlöf och 

Lövingsson (2007) bero på att de anställda inte känner delaktighet i det utformade 

PMS:et och därför påverkas inte deras beteende. Prestationsmåtten är riktlinjer och 

ett sätt att motivera anställda, därför är det viktigt att individer känner att målen är 

motiverande och är möjliga att uppnå (Merchant & Van der Stede, 2007).   

 

Enligt Martinez och Gray (2013) är ökad byråkrati, tid, missledande prioriteringar samt 

minskat fokus exempel på negativa effekter som kan uppstå av ett ineffektivt PMS. 

Enligt författarna bör företag bli mer medvetna om dessa risker och bli mer pålästa på 

prestationsmätning innan de börjar implementera mätsystem i organisationer. Vid 

utformning av PMS är det av betydelse att beakta att det är resurskrävande att mäta 

och följa upp utfall och därför bör prestationsmätningen koncentreras till områden om 

är viktiga ur företagets perspektiv (Neely et al., 1996). Beatham et al. (2004) belyser att 

prestationsmätning i organisationer främst görs av två anledningar (1) att påverka 

anställdas beteende samt (2) söka svar på vad och var i organisationen som 

förbättringar bör göras. Det PMS som studien avser utvärdera mäter personalens 

insats direkt kopplat till kund. Utifrån problemdiskussionen ovan leder det i oss på 

följande problemfrågor:  

1.5 Problemformulering 

x Hur ser funktionaliteten av IKEA Hemmas prestationsmätningssystem ut?  

x Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras med IKEA Hemmas PMS samt hur 

kan dessa realiseras i systemet? 
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1.6 Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera funktionaliteten i IKEA Hemmas 

prestationsmätningssystem. Systemets uppbyggnad samt effekterna av PMS:et 

analyseras för att identifiera prestationsmätningssystemets utvecklingsområden. Ett 

vidare syfte är att föreslå förändringar som IKEA Hemma kan vidta för att utveckla sitt 

PMS.  
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1.7 Disposition 
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2. Studiens design 
I kommande kapitel kommer det redogöras för det metodologiska angreppsätt som 

valts för att besvara uppsatsens syfte. Områden som kommer behandlas är bland 

annat: undersökningsdesign, undersökningsmetod, etiska överväganden samt 

kvalitetskriterier. 

2.1 Utvärderingsstudie   

Undersökningsdesign är en struktur som styr samt vägleder hur forskaren använder sig 

av en viss metod. Det innebär hur man analyserar den data eller information som 

framkommer (Bryman & Bell, 2005). Den undersökningsdesign som har tillämpats i 

studien är en utvärderingsstudie.  

 

Det primära syftet med en utvärderingsstudie är att tillhandahålla kunskap huruvida de 

mål som satts upp för ett visst projekt uppnås. Forskarens vill också undersöka vilka 

effekter detta projekt haft samt få information om vilka resurser som använts till detta 

projekt. Slutligen vill forskaren genom studien utvärdera hur effektiviteten skall kunna 

förbättras och hur projektet kan bli mer framgångsrikt (Stevrin, 1991). Med en 

utvärderingsstudie ges möjlighet att kontrollera, bedöma effektiviteten samt 

kvaliteten inom ett specifikt område (Karlsson, 1999). En utvärdering huruvida IKEA 

Hemma utformat KPI:erna och vad dessa syftar att bidra till fastställdes. Vidare har 

studien belyst de effekter som måtten genererar och slutligen gavs förslag till hur IKEA 

Hemma kan förbättra sitt PMS. Den viktiga frågan som ofta ställs i dessa typer av 

studier är om förändringen uppnår de mål som ställts upp (Bryman & Bell, 2005). 

Utifrån ovan nämnt lämpade sig en utvärderingsstudie för att besvara studiens syfte.  

 

Det som kännetecknar en utvärderingsstudie är att någonting värderas på ett 

systematiskt samt genomtänkt sätt. Utvärdering är en rationell process där vissa 

metoder följs och forskaren kontrollerar de olika stegen i bedömningsarbetet. 

Uppgiften är dock inte att enbart beskriva, kartlägga samt mäta en attityd utan strävan 

är snarare att försöka gå djupare och ifrågasätta det anses som självklart (Karlsson, 

1999). En kartläggning av IKEA Hemmas nuvarande PMS har utförts, syftet samt 
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utformningen identifierades och vilka resurser som har används har fastställts. 

Undersökning av vilka effekter dessa resurser har haft och vilka 

förbättringsmöjligheter som finns har beskrivits.  

 

Enligt Stevrin (1991) har en kontrollerande utvärdering som syfte att bedöma 

uppnådda effekter på i förväg uppsatta mål. Forskaren vill alltså kontrollera om 

resultat överensstämmer med de resultat som planerats. En korrigerande utvärdering 

har som syfte att ge förslag på förbättringar så att målen effektivare kan uppnås. En 

kontrollerande utvärdering har tillämpats men samtidigt var målet att även komma 

med förslag på förbättringar på IKEA Hemmas KPI:er, alltså har även en  korrigerande 

utvärdering tillämpats.  

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 
Vid ett kvalitativt angreppssätt ligger tonvikten snarare vid ord än vid siffror när 

forskaren samlar in och analyserar data (Bryman och Bell, 2005). Med kvalitativa 

tillvägagångssätt vill forskaren skapa sig en djupare förståelse av de problem som 

studeras. Vid denna typ av metod används matematik och statistik endast i liten 

utsträckning. Syftet med tillvägagångssättet är i första hand förståelse och inte 

förklarande. När man tillämpar ett kvalitativt angreppssätt samlar man ofta in data 

genom observation samt kvalitativa intervjuer (Patel och Davidsson, 2003).  Kvalitet 

handlar om karaktären eller egenskaperna hos något medan kvantitet istället går in på 

den mängd som gäller för dessa egenskaper. Kvalitativ forskning handlar alltså om att 

fastställa ett fenomens egenskaper medan kvantitativ forskning syftar till att fastställa 

mängder, men strategin innebär mycket mer än att bara arbeta med siffror 

(Widerberg, 2002). 

 

Då studien når ut till en bred bas respondenter har intervjuer och enkäter utförts. I 

studien har båda tillvägagångssätten tillämpats, alltså en kombination av kvalitativt 

och kvantitativt angreppssätt. Detta för att komplettera den kvalitativa 

empiriinsamlingen med hjälp av enkäter som är ett kvantitativt verktyg. En 

kombination medför att forskaren stärker fördelarna och undviker nackdelarna med 
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respektive tillvägagångssätt. En flerfaldig strategi hjälper till att fylla ut de luckor som 

annars skulle förekomma (Bryman & Bell, 2005).  

2.3 Undersökningsmetod  

En undersökningsmetod eller även benämnt forskningsmetod innebär den teknik som 

forskaren använder sig av för att samla in data. Det finns olika datainsamlingsmetoder 

och studien har behandlat intervjuer och enkäter (Bryman & Bell, 2005). 

2.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har utförts för att skapa en förståelse för IKEA Hemmas 

uppbyggnad av deras PMS. Genom intervjuerna erhölls även olika aspekter från olika 

chefsnivåer inom organisationen. De kvalitativa intervjuer som ägt rum har utformats 

som semistrukturerade intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju har forskaren ofta 

tagit fram specifika teman som skall beröras under samtalet, en så kallad 

intervjuguide, men intervjupersonen har frihet att helt forma sina svar på eget vis. 

Frågorna behöver inte komma i en specifik ordning och ytterligare frågor kan ställas 

under samtalet (Bryman & Bell, 2005). Denna form av intervju passade studien då 

intervjuerna syftade till att skapa en förståelse för IKEA Hemmas nuvarande PMS. En så 

samtalsliknande intervju med respondenterna som möjligt hölls för att skapa möjlighet 

till följdfrågor. Innan intervjuerna så skickades en intervjuguide ut till alla 

respondenter, detta möjliggjorde att de redan innan intervjun kunde förbereda sig på 

frågorna, se intervjuguider i Bilaga 1. Respondenternas förberedelser resulterade i att 

intervjuerna flöt smidigt och det gav oss möjlighet att ställa följfrågor.  Alla intervjuer 

tog mellan 30-45 minuter vardera och alla utfördes på IKEA Hemmas kontor i Älmhult.  

 

Ett snöbollsurval användes vid valet av respondenter till intervjuerna. Ett snöbollsurval 

är enligt Bryman och Bell (2005) när forskaren initialt tar kontakt med ett mindre antal 

människor som anses relevanta för studien. Forskaren använder sig sedan av dessa för 

att få kontakt med ytterligare respondenter. Intervjuerna utfördes med varuhuschefen 

Svensson, Widman avdelningschef på möbler och kundservicechef Castor, dessa tre 

respondenter ansågs lämpliga, då de har nyckelroller och är väl insatta i IKEA Hemmas 

olika system. Vidare utfördes intervjuer med tre gruppchefer som valdes ut av 

avdelningschef Widman, han ansåg att detta var personer som var väl insatta i 
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systemet och kunde tillhandahålla oss den information som efterfrågades. Nedan 

följer en sammanställning av de respondenter som intervjuats.  

 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuer 

Respondent Intervjuguide Titel Tillvägagångssätt Datum  

Daniel Svensson  Varuhuschef Första träff 2013-11-29 

Linus Widman 1 (se bilaga) Avdelningschef, 

möbler 

Intervju 2014-03-11 

Andreas Castor 1 (se bilaga) Kundservicechef Intervju 2014-03-11 

Daniel Svensson 2 (se bilaga) Varuhuschef Intervju 2014-03-11 

Madeleine Östlund 3 (se bilaga) Gruppchef Intervju 2014-03-31 

Therese Thomasson, 

Lübeck 

3 (se bilaga) Gruppchef Intervju 2014-03-31 

Christian Edgren 3 (se bilaga) Gruppchef Intervju 2014-03-31 

Mikael Hjort & 

Therese Thomasson 

Lübeck 

 Gruppchefer Diskussion av 

enkätens 

utformning 

2014-04-10 

2.3.2 Enkäter  

Datainsamling har även skett med hjälp av ett kvantitativt verktyg nämligen enkäter, 

se bilaga 2 för enkätutformning. Syftet med enkäterna var att nå ut till merparten av 

de anställda och erhålla handläggarnas åsikter gällande det befintliga PMS:et. När 

enkäten besvaras finns ingen intervjuare på plats därför är det viktigt att frågorna i en 

enkät är klara och tydliga (Bryman och Bell, 2005). Innan enkäten skickades ut hölls ett 

möte med två gruppchefer, en från kök och en från möbler för att säkerställa att inga 

syftningsfel förekom. Frågorna skall vara lätta att besvara så att inte respondenterna 

hoppar över vissa frågor. Öppna frågor skall undvikas i enkäten, enligt Bryman och Bell 

(2005) då respondenterna oftast inte vill skriva för mycket i sina svar. Med enkäter kan 

samma frågor ställas till ett stort antal personer och det blir lättare att jämföra svaren. 

Enkäter passar sig bäst då forskaren vill få fram attityder, smak samt åsikter gällande 

ett visst ämne (Ejvegård, 2009).  



 

 
 

19 

 

Varje morgon har IKEA Hemma ett uppstartsmöte där alla handläggare på kundservice 

kök och kundservice möbler gavs möjlighet att under 15 minuter att besvara enkäten. 

För att fånga in många svar var enkäten tillgänglig från den 15/4 till 20/4. Alla 

handläggare, ca 100 personer på kundserviceavdelningen fick möjlighet att medverka i 

enkätundersökningen, där 70 svar erhölls, dock valde åtta personer att avbryta 

enkäten efter ett antal frågor så 62 fullständiga svar erhölls. Enkäten bidrog till att alla 

fick sin röst hörd gällande PMS:et som tillämpas på IKEA Hemma. Då målet var att nå 

ut till många respondenter lämpade sig enkäter. Om intervjuer hade genomförts hade 

inte alla handläggare på kundserviceavdelningen fått medverka då det tagit för mycket 

tid. Enligt Bryman och Bell (2005) lämpar sig enkäter när forskaren har svårt att få 

kontakt med vissa grupper av människor eller inte tillhandahåller all information från 

kvalitativa intervjuer.  

 

Enkäten utformade elektroniskt i programmet Surveymonkey. Programmet 

tillgodosedde de funktioner som efterfrågades för enkäten. En uppgradering till Pro-

funktionen gjordes där fler funktioner blev tillgängliga, bland annat kunde fler frågor 

formuleras, fler än 100 respondenter kunde besvara enkäten samt att frågorna kunde 

kodas så att respondenterna inte kunde gå tillbaka till en redan besvarad fråga. En 

kodning tillämpades för att respondenterna inte skulle få möjlighet att gå tillbaka och 

ändra sitt svar i fråga 4 (se bilaga 2) då svaret på denna fråga avslöjades i fråga 5.  

 

Enkäten utformades med svarsalternativ som Bryman och Bell (2005) benämner 

likterskala. Likterskala innebär att respondenterna kryssar i det svarsalternativ som 

stämmer bäst överens med dennes åsikt. Svarsalternativet  ”Vet   inte/Har   ingen  åsikt”  

placerades sist av alternativen för att undvika missförståelse bland respondenterna. 

Om detta alternativ varit placerat i mitten hade respondenterna kunnat tro att detta 

var   ett   ”neutralt”   alternativ   och   inte   funderat   vidare   på   frågan.  Nedan följer den 

likterskala som behandlats i studien: 

 

o Håller helt och hållet med 

o Håller delvis med 
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o Tar delvis avstånd 

o Tar helt och hållet avstånd 

o Vet inte/har ingen åsikt 

(Bryman & Bell, 2005) 

 

Vertikala svarsalternativ tillämpades på alla frågor då detta leder till att 

svarsalternativen enklare kan skiljas från varandra. Majoriteten av alla frågor i enkäten 

var slutna. En fördel med slutna frågor är att de är enklare att koda och dra generella 

slutsatser (Bryman & Bell, 2005). En öppen fråga placerades i slutet av enkäten för att 

respondenterna skulle kunna ge egna synpunkter och tankar. Denna data ses som 

kvalitativ datainsamling. För att minska bortfallet vid enkäter skriver Bryman och Bell 

(2005) att ett bra introduktionsbrev till varför enkäten genomförs ska finnas med, 

enkäten skall inte vara för omfattande, tydliga instruktioner ska finnas med samt 

innehålla så få öppna frågor som möjligt, se enkät i Bilaga 2. 

2.4 Kriterier för företagsekonomisk forskning 

Reliabilitet och validitet handlar om vilken utsträckning de tillvägagångssätt som 

tillämpas i studie lever upp till de kvalitetsaspekter som forskaren eftersträvar (Bryman 

& Bell, 2005).  

 

Reliabilitet avser huruvida ett resultat från en undersökning kan upprepas, det vill säga 

hur tillförlitlig studien är (Bryman & Bell, 2005). För att uppnå hög reliabilitet gäller det 

att vara noggrann genom hela mätningsprocessen för att säkerställa att data är 

tillförlitlig (Arvidsson & Rosengren, 2005). Vid genomförandet av studien finns det risk 

att slumpmässiga eller tillfälliga friktioner äger rum som gör att mätningen kan bli 

otillförlitlig. Det är viktigt att tänka igenom vilka mätfel som kan uppstå då studien 

genomförs. Mätfel som uppstår kan ta olika form som exempelvis; det objektet som 

mäts, felformulering av frågor, situationen för mätning och omgivningen runt omkring 

(Arvidsson & Rosengren, 2005). 

 

Med validitet menas i vilken utsträckning forskaren mäter det som eftersträvas att 

mäta. I all vetenskaplig forskning är det centralt att bedöma validiteten (Bryman & 
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Bell, 2005). Ett exempel om validitetsbedömning är huruvida en tentamen verkligen är 

ett bra test på vad en student lärt sig (Arvidsson & Rosengren, 2005). Validiteten 

handlar i studien om respondenterna besvarar de frågor som eftersträvas.  

 

Intern validitet behandlar om en slutsats som innehar ett kausalt samband mellan två 

eller flera variabler är hållbar eller inte. Om ett påstående lyder enligt följande att x 

orsakar y, kan vi då med säkerhet säga att det verkligen är x som står för variationen av 

y. Eller kan den variationen av y bero på någon annan faktor? Intern validitet handlar 

således om i vilken omfattning vi kan vara säkra på att variationen av en variabel 

verkligen beror på en viss specifik variabel, eller om det ligger en annan 

bakomliggande faktor till variationen. En annan form av validitet benämns extern 

validitet, denna form behandlar om resultaten från en undersökning kan generaliseras 

utöver den specifika undersökningen. Här är det viktigt att tänka på vilka och hur 

respondenter väljs ut (Bryman & Bell, 2005). 

 

Det har varit viktigt att under studiens gång noga tänka igenom hur datainsamlingen 

skett. Frågorna i både intervjuerna och enkäterna utformades noggrant så att inga 

syftningsfel skulle förekomma. Alla på kundserviceavdelning fick chans att besvara 

enkäten och fungerade som ett komplement till intervjuerna. Med enkäter nås fler 

respondenter än om intervjuer utförts med ett fåtal, enkäterna gjorde det även möjligt 

för alla på kundserviceavdelningen att få sin röst hörd. Med ett flertal intervjuer 

önskades en djupare empirinsamling med aspekter från olika chefsnivåer inom 

kundserviceavdelningen. Genom att tillämpa två olika metodologiska tillvägagångssätt 

vävdes olika aspekter in i studiens analys och resultat.  

2.5 Metodkritik 

Brister i system kan för vissa organisationer vara ett känsligt ämne att diskutera, detta 

kan leda till att respondenterna inte kommer med ärliga svar i intervjuerna. Det finns 

risk att en försköning av organisationen sker av medarbetare på de högre nivåerna för 

att ge en så positiv syn som möjligt av företaget (Bryman & Bell, 2005). Dock fanns 

ingen större risk till att detta skulle ske då det var IKEA Hemma själva som 

presenterade problemet. Då merparten av frågorna i enkäten var slutna kan detta leda 
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till att respondenterna inte får uttrycka sina egna synpunkter. Den sista frågan i 

enkäten utformades därför som en öppen fråga där alla respondenter fick möjlighet 

att ge kommentarer och synpunkter på IKEA Hemmas PMS.  

 

Enligt Bryman och Bell (2005) kan ett snöbollsurval leda till ett icke representativt urval 

av populationen, alltså att urvalen inte skildrar det som populationen tycker. Widman 

avdelningschef på möbler valde ut tre utav sex gruppchefer som respondenter. 

Avdelningschefen är väl insatt i organisationen och känner sina anställda, han är även 

engagerad i studien vilket gjorde att han lämpade sig för val av respondenter.  

2.6 Etiska överväganden 

Trost (2010) nämner aspekter kopplat till etik som forskaren måste beakta vid 

insamling av data. De etiska avseendena spelar en väsentlig roll och måste noga tas i 

anspråk. Det gäller under hela processen från första kontakt till förvaring av 

materialet. Bryman och Bell (2005) nämner fem krav som forskaren måste beakta för 

de personer som är direkt inblandade i forskningen. Informationskravet innebär att 

forskaren måste informera berörda personer om undersökningens syfte och vilka 

moment som skall ingå i studien. Samtyckeskravet innebär att respondenterna måste 

få information om att deras delaktighet är frivillig och att de har rätt att avbryta 

undersökningen om de så önskar. Konfidentialitits- och anonymitetskravet, innebär att 

forskaren måste behandla uppgifter om respondenterna med konfidentialitet, 

obehöriga skall inte få tillgång till information. Nyttjandekravet, information som 

samlas in skall bara användas för studiens ändamål. Till sist finns det ett krav som 

benämns falska förespeglingar, vilket innebär att forskaren inte får ge vilseledande 

information till undersökningsdeltagarna. Dessa etiska riktlinjer har beaktades i 

samtliga datainsamlingstillfällen. Intervjupersonerna fick innan intervjuerna 

information om undersökningens syfte samt tillgång till intervjuguiden, detta gjorde 

det möjligt för respondenterna att avböja sin medverkan om de så önskade. Enkäterna 

innehöll i början en beskrivning om studiens syfte samt information om 

konfidentialitet och anonymitet. Under hela undersökningens gång har frågor 

formulerats så att de utformats på ett så noggrant sätt att inga syftningsfel 

förekommit, detta för att undvika att falska förespeglingar förekommit samt för att 
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öka studiens tillförlitlighet. Respondenterna som medverkat i enkäter var anonyma för 

att de skulle känna sig trygga i situationen och svara så ärligt som möjligt.  

2.7 Analysteknik 

Analys av kvalitativ data har skett genom att jämföra data med studiens referensram. 

Syftet med denna analys var att se huruvida IKEA Hemma följer de teoretiska 

riktlinjerna gällande PMS. Teoretiska argument användes för att föreslå 

förbättringsområden för IKEA Hemmas PMS.   

 

Enkätsvaren alltså kvantitativ data har sammanställts i SPSS i en descriptive analys, se 

tabell 4. I tabellen kan bland annat standardavvikelse, medelvärde samt min-och 

maxvärde utläsas. Denna tabell gjordes för att sammanställa enkätens svar. I enkäten 

var   ”vet   ej/har   ingen   åsikt”   ett   svarsalternativ   och   detta   låg   som   femte   och   sista  

alternativ. Detta för att undvika att respondenterna valde alternativet i mitten som ett 

neutralt svar. I tabell 4 togs de handläggare som valt svaralternativet ”vet  ej/  har ingen 

åsikt” bort då det ej passade in som ett min- eller maxtal. Svarsalternativet togs bort 

då det inte passade in i den fallande skala som tillämpades. En descrpitive analys 

utfördes  där  ”vet  ej/har   ingen  åsikt”  placerades  som  nummer  3   i  den  fallande  skalen  

(se bilaga 3), men då medelvärdet samt standardavvikelsen inte skiljde sig märkvärt åt 

valdes  eliminering  av  ”vet  ej/har  ingen  åsikt”  att  tillämpas  i  studiens  analys.   

 

N är lika med svarsfrekvensen, alltså kan det utläsas att 47 är svarsfrekvensen i tabell 

4. Minimum och maximum betyder inom vilket intervall respondenterna svarat i 

respektive fråga. Exempelvis första frågan i tabell 4 har ingen handläggare svarat 

alternativ 4 (tar helt och hållet avstånd). Medelvärdet beskriver genomsnittet för en 

population. Standardavvikelsen är ett mått som visar på avvikelsen från medelvärdet. 

En låg standardavvikelse visar på en låg spridning av svaren, medan en hög 

standardavvikelse visar på en stor spridning av svar. Om standardavvikelsen är lika 

med 0 har alla respondenter svarat samma (Bryman & Bell, 2005). 

 

För analys av kvantitativ data användes korstabeller som verktyg. Dessa tabeller är 

användbara då de kan påvisa om det föreligger ett samband mellan alla typer av 
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variabelpar (Bryman och Bell, 2005). Varje rad i korstabellen summeras till 100 % som 

visas   i   kolumnen   ”total”.   Procentsatsen kan användas för att jämföra för hur stor 

svarsandel som överensstämmer med respondenternas svar i den jämförande frågan 

(Djurfelt et al., 2010).  Inför analys genom korstabeller kodades svarsalternativen om 

till 1 och 2. Anledningen till att en sammanslagning gjordes var för att tydliggöra 

positiva och negativa svar från handläggarna.  Därför  filtrerades  även  ”Vet  ej/Har  ingen  

åsikt”   samt   de   bortfall   som   förekom   i   enkäten   bort.   Efter   filtrering   blev   antal  

observationer färre än tidigare. I korstabellerna blev nu antal svarande 61. Där de två 

första   svarsalternativen   i   varje   enkätfråga   kodades   som   ”Ja”   medan   de   två   sista  

alternativen  kodades  som  ”Nej”.   

 

För att påvisa om beroende finns måste resultatet testas, detta görs i korstabeller 

genom ett Pearsons chi2-test, som visar om variablerna är beroende eller oberoende 

av varandra (Bryman & Bell, 2005). Då enkäten har färre observationer än 75 skall 

Continuity Correction användas som test i tabellen ”chi   square-tests”   för   att   ta   fram  

ett värde som visar om variablerna är beroende av varandra. Testet används när 

urvalsstorleken är mindre än 75 då ett chi2-test vid få observationer kan överskatta 

beroendet mellan variablerna. Den signifikansnivå som är acceptabel är p<0,05 och är 

den signifikansnivå som har använts i studien. Om resultatet understiger 

signifikansnivån är risken mindre än fem fall av hundra att resultaten beror på slump 

eller tillfällighet (Djurfelt et al., 2010).  

 

  



 

 
 

25 

3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram.  Kapitlet består av ett 

omfattande avsnitt om prestationsmätningssystem där bland annat definitioner, syfte, 

KPI, utformning och implementering behandlas. Sedan följer ett avsnitt om PMS:ets 

påverkan på personalen.  

3.1 Kapitelbeskrivning 

I figur 2 visas en uppbyggnad av det kommande teorikapitlet. De olika huvuddelarna 

presenteras för att skapa en sammanhängande bild av innehållet i kommande kapitel. 

Bilden syftar till att skapa förståelse till val av teoretisk referensram. Studiens syfte är 

att utvärdera IKEA Hemmas PMS där Planering, Styrning samt Uppföljning är centrala 

delar. Den teoretiska referensramen är grundad utifrån dessa tre 

utvärderingsområden, i figur 2 visas vilka teorier som behandlar respektive område. 

 

Figur 2: Kapitelbeskrivning  
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3.2 Tjänsteföretag     
Tjänsteföretag erbjuder till skillnad mot tillverkande företag produkter som är 

immateriella (Norrmann, 2000). Den största skillnaden mellan en vara och tjänst är att 

värdet på en tjänst avgörs vid det tillfälle som kunden och leverantören av tjänsten 

möts eller vid det tillfälle då kunden utnyttjar tjänsten (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Vilket betyder att en tjänst inte kan lagras utan den produceras i samband med 

försäljningen. Då produktion och konsumtion av tjänster ofta sker vid samma plats och 

tidpunkt kan det vara svårt att skilja dessa åt. När dessa två integrerar talar man om 

sanningens ögonblick, då kan situationen inte längre påverkas utav företaget. Det är 

nu upp till företagets representant för uppgiften att använda sig av rätt strategi och 

metod för att möta kundens förväntningar och krav på mötet (Norrmann, 2000).   

 

Ett tjänsteföretag skapar värde genom att fokusera på kunden men också på den 

interaktion som sker mellan kunden och tjänsteutföraren. Kundtillfredsställelse är 

kopplat till kunders förväntningar samt behov och hur väl dessa uppfylls. Behov och 

förväntningar påverkas av faktorer såsom tidigare erfarenheter av företaget, 

företagets rykte, vad som utlovats från företagets sedan tidigare samt priset på 

tjänsten (Bergman & Klefsjö, 2012). Tidigare studier har påvisat att det kostar fem till 

sju gånger så mycket att ersätta en förlorad kund än vad det gör att behålla den 

befintliga. Att behålla och vårda kundrelationer är direkt avgörande för många företag. 

Det blir mer vanligt att organisationer utser ansvariga för att vårda kundrelationer, 

titlar som Key Account Manager, Relation Manager och kundansvarig är inte ovanligt. 

En faktor som visat sig vara lönsam är att kontinuerligt mäta och utvärdera kundernas 

nöjdhet, en utvärdering upplevs ofta som något positivt av kunden. En annan faktor 

som kunder oftast värderar är att ärendet löses vid första kontakt, så att kunden 

slipper återkomma med ärendet vi ett annat tillfälle (Karlöf & Lövingsson, 2007).   

 

Förtroende är viktigt i många branscher, företag ser detta som ett verktyg att skapa 

fler lönsamma kundkontakter. Tillit och ärlighet och tron på att den andra partnern i 

affärsuppgörelsen är öppen och talar sanning är viktigt i ett tjänsteföretag för att skapa 

långsiktiga relationer. Att påverka kunden att ändra uppfattning av tjänsten i efterhand 
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är mycket svårt. Detta ställer krav på att tjänsten är väl genomtänkt när den levereras 

(Kantsperger & Kunz, 2010).  

3.3 Styrning av tjänsteföretag 
Det finns ett fåtal studier och litteratur om styrning i tjänsteföretag. Enligt Modell 

(1995) var det först under 1990-talet som intresset för styrning av tjänsteföretag 

ökade. Traditionell styrning har många fördelar men måste då anpassas för 

tjänsteföretags förutsättningar för att fungera effektivt (Kantsperger & Kunz, 2010). 

Det måste ske en förskjutning av styrningen, den skall inte fokusera på den interna 

styrningen utan mer fokusera på förhållandet mellan säljare och kund. Alltså det 

ögonblick interaktionen sker mellan den som utför tjänsten och den som 

tillhandahåller den (Modell, 1995). Inom servicebranschen spelar förtroende en viktig 

roll då resultatet av en utförd tjänst inte kan återtas.  Om en kund får ett negativt 

intryck är det svårt för företaget att ändra kundens intryck. Det är därför av högsta 

betydelse att kunden har förtroende för företaget särskilt om tjänsten utförs av 

skiftande servicepersonal som det oftast görs i större organisationer. Att kunden litar 

på företaget och vet att välutbildad personal finns på plats för att tillfredsställa behov 

och förväntningar är en förutsättning. Att tillfredsställa kundens förväntningar är ett 

sätt för företaget att öka lönsamheten, då nöjda kunder oftast kommer tillbaka, detta 

ställer krav på hur verksamheten styrs (Kantsperger & Kunz, 2010).  

 

Författaren Grönroos (1993) beskriver vad styrning i tjänsteföretag går ut på; (1) att 

företaget   skall   förstå   vad   som   klassas   som   “nytta”   för   kunden, alltså hur kvaliteten 

upplevs av kunden; (2) företaget skall förstå hur de kan producera eller skapa denna 

nytta för kunden; (3) att företaget skall kunna utvecklas och styras för att den 

förväntade nyttan tillgodoses. Tjänsteföretag kännetecknas av att de olika aktiviteter 

som utförs direkt påverkar upplevelsen av tjänsten. Styrningen i tjänsteföretag bör 

därför riktas in på de aktiviteter som utförs och på vilket sätt dessa påverkar eller kan 

påverka kunden (Kantsperger & Kunz, 2010). Styrning ur ett tjänsteperspektiv ställer 

krav på ledarskap och ledarroller. Ledarskap har i större utsträckning valt att inriktas 

på lärande och utveckling av personalen. Genom att skapa motivation, engagemang 

och kreativitet hos personalen täcks både medarbetarna samt kundernas 

behovstillfredsställelse. Tjänstekvalitet är resultatet av att många resurser samverkar, 
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mänskliga såväl som teknologiska, det är viktigt att samtidigt ha en stark kultur som 

kan hjälpa till att höja servicen samt kundinriktningen (Modell, 1995).    

 

All den varierande teori som finns gällande ekonomistyrning tyder på att det inte finns 

några generella regler gällande ekonomisk styrning. Valet av teknik och verktyg beror 

på organisationens strategi och mål samt omständigheterna kring en viss situation. Alla 

kontrollsystem kräver specifika mål som man sedan kan mäta prestandan mot (Otley, 

1999). 

3.4 Prestationsmätningssystem 
Ekonomistyrning handlar enligt Olve och Samuelson (2008) om att styra 

organisationen mot ekonomiska mål. För att veta om målen uppfylls behöver företag 

mäta och följa upp prestationer från olika delar inom organisationen. Alla 

organisationer har någon form av system för att styra sin verksamhet. Att tydligt 

beskriva mål för personal, sprida dessa i organisationen, informera vem som är 

ansvarig för vad samt hur processen mäts möjliggör ett väl fungerande system (Karlöf 

& Lövingsson, 2007). Vélez-González et al. (2011) belyser vikten av att formulera 

prestationsmått för att kunna samla in nödvändig information i syfte att effektivisera 

verksamheten samt följa företagets strategi. Mål och prestationsmätning spelar en 

central roll och det uttrycks ofta som, det som mäts blir gjort (Otley, 1999). 

 

Det finns en hel uppsjö av definitioner av PMS nedan följer definitioner från tre olika 

författare.  Lynch och Cross (1995) definierar PMS som ett verktyg att motivera till ett 

specifikt beteende som i sin tur ska leda till förbättringar gällande 

kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet. Neely et al. (1995, s. 80) definierar 

PMS enligt följande: “the process of quantifying something which leads to 

performance’’. En annan definition av Choong (2013) är att mätning handlar om 

prestation, och det är nödvändigt att mäta, övervaka, kontrollera och hantera saker 

och processer i syfte att förstå företagets resultat. Sammanfattningsvis kan 

definitionen av ett PMS kopplas samman med begrepp som motivation, styrning samt 

kontroll.  
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3.5 Syfte med PMS 
PMS ger företag möjlighet att mäta i vilken omfattning målen uppnås genom att 

utvärdera, kontrollera och därmed skapa möjligheter att förbättra processer. 

Prestationsmätning kan också utformas i syfte att jämföra och utvärdera olika enheter 

eller avdelningar inom organisationen (Ghalayini & Noble, 1996). Vidare syftar 

prestationsmätning att förmedla information, systemen behandlar data från både 

finansiella samt icke-finansiella prestationsmått som sedan ligger till grund för 

beslutsfattande. Prestationsmätning hjälper ledningen samt ansvariga att jämföra 

utfall med uppsatta mål och strategier (Simons, 2000).  I enlighet med både Simons 

(2000) och Karlöf och Lövingsson (2007) förmedlar prestationsmåtten vad som är 

viktigt för företaget att fokusera på samt vart organisationen är på väg.  

 

Vidare är det av största vikt att måtten är begripliga på individnivå och att de 

motiverar personalen i det dagliga arbetet. Prestationsmåtten bör vara 

väldefinierade, syftet skall vara tydligt samt mäta sådant som går att påverka (Neely, 

1999).  För att organisationer ska kunna skapa sig en insikt in vad det är som behöver 

förbättras krävs det förståelse för var de nuvarande prestationerna brister. 

Prestationsmätning används enligt Franceschini et al. (2007) också till att förstå, styra 

och förbättra organisationens aktiviteter. Vidare menar författarna att ett effektivt 

PMS mynnar ut i uppmärksammande samt förståelse för nedanstående punkter; 

 

x Hur bra organisationen presterar 

x Om organisationen når sina mål 

x I vilken omfattning kunderna är tillfredsställda 

x Om de processer som mäts är under kontroll 

x Om några processer måste förbättras 

 

Prestationsmätning används också för att jämföra prestationer genom benchmarking. 

Genom benchmarking kan organisationer erhålla och urskilja brister och fördelar 

mellan organisationers prestationer. Insikter som kan resultera i upptäckter som 

medför vart förändringar bör göras. Vidare kan prestationsmätning fungera som ett 

kommunikationsmedel till personal för att ge information vart verksamheten är på väg 
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samt vilka prestationer som är önskvärda. Därigenom kan de prestationsmått som 

utformats underlätta samt förtydliga vilka prestationer som förväntas (Neely 1999).  

3.6 Utformning av PMS  
En viktig del i prestationsmätningen är att ett företags mål och strategi bör ha 

inflytande över valet av prestationsmått (Neely et al., 1995). Ett PMS används i 

organisationer för att anställda skall få uppmärksamhet kring vad som är viktigt att 

fokusera på och vika mål som är viktigast. Företagsledningen kan uppmuntra 

beteenden och ändra prestationsmått i syfte att främja antingen kortsiktig eller 

långsiktig framgång (Olve et al., 1999).  

 

Det finns skilda meningar om hur många mått som bör väljas ut, alla organisationer har 

olika behov, vissa kräver en hel uppsjö av mått medan andra bara behöver ett fåtal. 

Icke finansiella mått har den senaste tiden fått större betydelse för företag att mäta. 

För att välja ut optimala icke-finansiella mått som skall passa företaget måste man se 

till dess strategi och mål. När ett företags mål ändras måste även dess prestationsmått 

ändras för att säkerställa att rätt saker mäts (Kennerley & Neely, 2003). Ett PMS som 

utformats med fåtal och enkla parametrar anses ofta vara mer effektivt än komplexa 

system med många parametrar. Det blir enklare att skapa en överblick över hela 

organisationen när ett fåtal prestationsmått utformas (Kaplan et al., 1999). Vid 

utformning av prestationsmått är det viktigt att beakta att det är resurskrävande att 

mäta och följa upp utfall, därför bör prestationsmätningen koncentreras till områden 

om är viktiga ur företagets perspektiv (Neely et al., 1996). Vidare poängteras att 

prestationsmåtten integrerar med varandra och vid förändring av ett prestationsmått 

medför det ofta en förändring av ett annat prestationsmått (Anthony & Govindarajan, 

2007). Vid förändring av prestationsmått krävs det att företag har insikt i de nuvarande 

prestationsmåtten som används och dess interaktion med övriga prestationsmått 

(Olve et al., 1999).  

 

Lynch och Cross (1995) nämner tre faktorer som kan tas i beaktning när ett PMS 

utformas; 
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x Prestationsmåtten måste vara länkade till de strategiska målen. Enheterna 

inom organisationen måste vara väl insatta i hur just de bidrar till att möta de 

strategiska målen.  

x PMS skall bestå av både finansiella mått och icke-finansiella mått. Dessa 

prestationsmått skall vara användbara för den operativa verksamheten.  

x PMS skall mäta viktiga framgångsfaktorer för verksamheten samt de kundkrav 

som finns.  

 

Ett PMS består av flertalet prestationsmått som bidrar till olika sorters information av 

verksamheten. Neely et al. (1995) belyser att ett PMS bör vara utformat på ett sätt så 

att det finns en balans mellan prestationsmått som mäter framtida prestationer såväl 

som prestationsmått som mäter utfallet av utförda prestationer. Vidare skriver Bourne 

et al. (2005) att PMS ska utformas på ett sådant sätt att det finns en balans mellan 

externa och interna prestationsmått. Prestationsmått som mäter extern framgång är 

exempelvis kundnöjdhet. Intern framgång kan mätas genom prestationsmått som 

kompentens, utveckling och tillgänglighet (Anthony & Govindarajan, 

2007).  Prestationsmått som mäter interna prestationer tenderar ofta enligt Anthony 

och Govindarajan (2007) att offras för prestationsmått som mäter externa resultat, 

eller så ignoreras de externa prestationsmåtten helt med tron om att bra interna 

prestationsmått är tillräckligt för organisationers framgång. Ett väl fungerande PMS tar 

därför hänsyn till både interna och externa prestationsmått.  

 

Enligt Parmenter (2010) har organisationer inte haft rätt fokus, anpassningsförmåga 

samt innovation för att uppnå den lönsamhet som prestationsmått är tänkt att bidra 

med. Bristande förståelse för ett företags Critical Success Factors (CSF) kan vara ett 

bidrag till detta även att företag ofta har koll på deras framgångsfaktorer så är det få 

företag som; 

 

x Formulerat sina framgångsfaktorer 

x Valt ut framgångsfaktorer från företagets strategiska mål 

x Utvärderat framgångsfaktorerna för att hitta sina CSF  
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x Kommunicerat dessa till personalen  

 

Det kan vara en avgörande faktor för ett företag att känna till sina CSFs. Catasús et al. 

(2008) menar att det inte finns några generella framgångsfaktorer. Företag måste våga 

välja framgångsfaktorer och våga byta ut dem om de inte leder till framgång. Om de 

inte har kunskap om dessa kommer resultatstyrningen, mätningen, övervakningen och 

rapporteringen av organisationens prestationsmätning bli slumpmässig och inte ligga i 

linje med företagets strategi (Parmenter, 2010).  

3.6.1 Prestationsmått 
Företag tillämpar ett flertal prestationsmått i deras utformade PMS, de mest centrala 

måtten kallas för Key Performance Indicators (KPI) på svenska även kallat nyckeltal. 

KPIs uttrycker hur verkligheten ser ut, just de tal som benämns KPI är de 

prestationsmått som företag verkligen intresserar sig av.  KPI kan sammanfattas som 

ett numeriskt värde som har till syfte att beskriva förhållanden. Genom att konstruera 

KPI och sedan jämföra dessa blir det lättare för företag att få ett perspektiv på det som 

intresserar dem. Måtten är till sin natur förenklingar av de processer som måtten avser 

att beskriva. Fördelen med denna förenkling är att de skapar en utgångspunkt för att 

kunna diskutera och följa upp utfall (Catasús et al., 2008). 

 

Många företag mäter och arbetar med fel mått, en del är felaktigt benämnda KPI och 

få organisationer utvärderar sina verkliga KPI. Orsaken till detta är att få 

organisationer, inte har tagit reda på vad ett KPI verkligen är. Det finns fyra olika typer 

av prestationsmått; 

 

x Key Result Indicators (KRI): Mäter de kritiska faktorerna av händelser som har 

utförts. 

x Result Indicators (RI): Berättar vad som har gjorts 

x Performance Indicators (PI): Berättar vad som skall göras.  

x Key Performance Indicators (KPI): Berättar vad som skall göras för att öka 

prestationen. 

(Parmenter, 2010) 
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 (Parmenter, 2010, s.2) 

 

Gemensamma karaktärsdrag för KRI är att de visar resultatet av många handlingar. De 

ger en klar bild om du arbetar i rätt riktning eller inte, dock ger de inga förslag på hur 

vad som bör göras för att förbättra resultaten. Måtten ger en bra indikation för 

ledningen som inte är med i den dagliga uppföljningen, KRIs följs till skillnad från KPIs 

inte upp dagligen utan istället månads eller kvartalsvis. Exempel på mått som räknas 

som KRIs är; Avkastning på sysselsatt kapital, resultat före skatt samt 

medarbetarnöjdhet. Emellan KRI och KPI finns kompletterande mått. PI hjälper team 

att arbeta i riktning mot företagets strategi. Dessa mått är icke-finansiella och fungerar 

som komplement till KPI. Exempel på mått som inkluderas här är; hur mycket 

försäljningen ökat i procent, klagomål från kunder och försenade leveranser. RI är 

däremot finansiella mått, daglig och vecko-försäljningsanalys är en bra summering av 

dessa mått (Parmenter, 2010).  

 

KPI representerar måtten längst in i kärnan, se figur 3. Måtten fokuserar på de 

prestationer som är mest kritiska just nu och på sikt för företagets framgång. Alla KPIs 

gör skillnad, de har chefernas fulla uppmärksamhet som dagligen följer upp dem och 

rapporterar till personalen. Måtten bör också indikera på vad som bör göras. Nedan 

följer sju karaktärsdrag för KPIs; 

Figur 3: Tre typer av prestationsmått 
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x Icke finansiella mått 

x Mäts frekvent 

x Måtten rapporteras till ledningen 

x Indikerar tydligt vad som förväntas av personalen 

x Mått som leder till ansvar på teamnivå 

x Har stor påverkan 

x Uppmuntrar till lämpliga handlingar 

 

(Parmenter, 2010) 

 

KPIs har olika syften och funktioner och det gäller för företag att innan utformningen 

av KPI ha en klar bild av vad de önskar mäta. Catasús et al. (2008) beskriver sex olika 

syften företag kan ha med måtten; lärande, kontroll, belöning, mobilisering, 

legitimering samt extern rapportering.  

 

Lärande: Måtten skall lära oss hur saker och ting hänger samman samt att se 

sambanden mellan olika KPI. När företag lärt sig sambanden gäller det att kunna styra 

mot framgång.  

 

Kontroll: Måtten har också till uppgift att varna om ett mått över- eller understiger en 

viss nivå, om avvikelser uppstår krävs det åtgärder. Dessa talar dock sällan eller aldrig 

om vilka åtgärder som krävs.  

 

Belöning: Måtten kan ligga till grund för belöningar. Om KPI har ett sådant syfte 

grundar det sig i att organisationen använder sig av belöningar, och att dessa grundar 

sig på mått.  

   

Mobilisering: Mobiliserande KPIs skall skapa uppmärksamhet och väcka känslor. Det är 

normalt verksamhetsledningen som ställer upp dessa KPI. Vissa kriterier måste tas i 

beaktning vid utformningen av dessa mått exempelvis; förståelse och delaktighet. Det 

är ofta ett fåtal mått som skall vara mobiliserade i en organisation.  
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Legitimerade nyckeltal: Dessa mått bygger på att organisationen vill förändra sina 

rutiner eller att det finns påtryckningar från andra organisationer. Det kan hända att 

företag vill lyfta fram vissa KPI för att undvika kritik från andra, syftet är alltså inte att 

sträva efter framgång. 

3.6.2 Mätning av kundtillfredsställelse 
De prestationsmått som utformas måste ge feedback på hur effektivt organisationen 

tillhandahåller värde till kund. Görs rätt saker utifrån ett kundperspektiv? Mäts rätt 

saker utifrån vad kunden värderar? (Lynch & Cross, 1995). Jessen (2010) skriver att 80 

% av alla innovationer inte lyckas på marknaden. Problemet tror forskaren främst 

ligger i utvecklingsarbetet, det vill säga att organisationer inte känner marknaden och 

sina kunder.  

 

Lynch och Cross (1995) föreslår en enkel formel som företag kan använda sig av för att 

mäta kundtillfredställelsen: CS= P/E. Där CS är lika med kundtillfredsställelse, P står för 

utförandet/prestationen och E står för förväntningar. Kunden är nöjd när utförandet 

möter eller överstiger förväntningarna. Organisationer måste därför inte bara 

uppmärksamma utförandet utan även de förväntningar som kunden har. Det finns 

företag som marknadsför sig på ett sätt som de sedan inte kan leva upp till. I detta fall 

överstiger förväntningarna den faktiska prestationen och kunden bli missnöjd (Lynch & 

Cross, 1995). 

 

Forskning visar att det kunden värderar inte bara är produkten i sig utan även 

upplevelsen kring produkten. Försäljnings - och marknadsstrategier är därför inriktade 

på att skapa nöjda kunder. Företag är väl medvetna om att nöjda kunder har en positiv 

koppling till företagets resultat, lönsamhet samt konkurrensfördelar. Därför arbetar 

många företag med marknadsundersökningar för att ta reda på vad kunder värderar 

samt vad som kan förbättras (Yeung et al., 2013). Vid mätning av Nöjd Kund Index 

(NKI) menar Bergman och Klefsjö (2012) att det är av betydelse, men att det inte är 

tillräckligt att bara ta reda på om kunderna är nöjda eller inte, företaget måste också 

veta i vilken omfattning de är nöjda. Vidare behöver företaget ta reda på vilka produkt- 

eller tjänsteegenskaper som behöver förbättras för att erhålla ännu nöjdare kunder. 
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Det är viktigt att kundnöjdheten mäts som ett totalintryck. Totalintrycket är ofta det 

som fastställer hur kunden agerar i framtiden samt hur kunden talar om företaget 

inför andra. Samtidigt är det av betydelse att fånga in aspekter gällande enskilda 

dimensioner och faktorer kopplat till kundupplevelsen. Om företaget enbart vet att 

kunden har ett dåligt totalintryck är det svårt att åstadkomma utveckling och 

förbättring. Vid kundundersökningar är det därför av betydelse att rätt faktorer mäts, 

det vill säga de faktorer som kunden värderar som viktiga (Bergman & Klefsjö, 2012).  

3.7 Informationsflödets betydelse vid styrning 
Ett effektivt informationsflöde är av högsta betydelse för organisationer. Chefer som 

har tillgång till för lite information kan inte på ett effektivt sätt kommunicera 

företagets mål och tenderar att ta beslut som inte är välgrundade. Information skapar 

möjlighet att förmedla viktiga beslut, kommunicera direktiv och mål samt att planera 

framtiden (Simons, 2000).  Information kan enligt Simons (2000 s. 57) defineras: 

“Communication   or   receptions   of   intelligence   or   knowledge”,   alltså   att   information  

bidrar till att personalen erhåller mer kunskap. 

 

Enligt Robson (2005) är det en stor skillnad på personalens beteende om de är i “in  

control”   istället   för  att   “being  controlled”.  Om  personal   känner  att  de utför uppdrag 

för någon annan känner de inte lika stort ansvar för resultatet av handlingen även om 

de är medvetna om konsekvenserna. Det är viktigt att personalen är involverade i 

framtagandet av ett företags KPI eller att de får information och förstår alla måtten 

och vad de syftar bidra till. Personal vill känna kontroll samt eget ansvar för 

arbetsuppgifterna (Robson, 2005). Karlöf och Lövingsson (2007, s. 265) poängterar 

detta genom att säga: “sätta   mål   och   bryta   ner   dessa   så   att   de   blir   begripliga   på  

individnivå”, alltså PMS:et måste förmedla information till alla som inkluderas i 

systemet. Informationen måste brytas ner sa att alla avdelningar kan se hur deras 

insats påverkar slutresultatet. Personalen måste även få ta del av informationen så att 

de kan se hur deras enskilda insats påverkar slutresultatet. Ett PMS kan antingen 

uppmuntra personalen till högre prestation eller också fungera som en barriär. För att 

inte fungera som ett hinder måste systemet redan från början utformas efter 

organisationens kultur, strategi samt se till så att avdelningarna integrerar med 

varandra (Robson, 2005). 
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Effektiv informationshantering inom organisationer leder till att de anställda förstår 

vad som skall göras men också hur och varför det ska göras (Thomas et al., 2009). Om 

inte kommunikation finns inom organisationen kan inte mål och strategier följas upp. 

Ledarskap handlar i stor omfattning om att kommunicera, ge återkoppling, ta beslut, 

planera och samordna verksamheten. Heide et al. (2005) skriver att 80 % av en ledares 

tid på arbetsplatsen används till att kommunicera med andra människor. Vidare så är 

det av stor betydelse att kommunikationen mellan olika nivåer inom organisationen är 

god, att klimatet är öppet samt att ett kunskapsutbyte finns mellan de anställda. Heide 

et al. (2005) tar upp fyra olika typer av kommunikation som sker inom organisationer; 

 

x Arbetskommunikation: Vilket inkluderar den information gällande det dagliga 

arbetet. 

x Nyhets- och lägesinformation: Berör information om hur dagsläget är inom 

organisationen. 

x Styr-och förändringskommunikation: Innefattar information gällande 

organisationsförändringar, mål och strategier. 

x Värderings- och kulturkommunikation: Personalfrågor, etik och värderingar 

innefattar denna typ av kommunikation. 

3.8 Utvärdering av prestationsmätning  
Det är betydande att det PMS som används är relevant och lämpligt i förhållande till 

verksamhetens miljö och strategier. Utifrån den dynamiska miljö och snabba 

förändringar som många företag konkurrerar i, är det vitalt att organisationer löpande 

förvaltar sitt PMS i syfte att säkerställa att rätt saker mäts (Kennerley & Neely, 2003). 

 

Ett PMS är viktigt i styrningen av en organisation. Systemet talar inte bara om ifall det 

går bra för organisationen utan även om det hjälper företaget att uppnå dess 

mål (Neely et al., 1995).  Ett PMS måste enligt Rompho och Boon-itt (2012) utformas 

med eftertanke och omsorg annars kan systemet leda till dysfunktionellt beteende 

bland anställda och i slutändan skada organisationen. Ett effektivt PMS möjliggör för 

chefer att utvärdera hur verksamheten går samt hur de anställda presterar. För att ett 

PMS ska fungera effektivt är det viktigt att kommunikation genomsyrar verksamheten 

så att personalen vet vilka mål som finns, hur de kan påverka systemets utfall samt i 
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vilken omfattning målen uppnås (Thomas et al., 2009). Tung et al. (2011) beskriver 

vikten av att de anställda förstår strategin samt vad deras uppgift är för att uppnå 

verksamhetens mål. Vidare menar forskarna att de organisationer som känner sina 

anställda väl och utvärderar deras prestationer ökar kvaliteten på de utförda 

tjänsterna. Detta leder sedan till förbättrad kundtillfredsställelse vilket leder till att 

kundnöjdheten ökar som i sin tur även resulterar i återkommande kunder vilket 

förbättrar den totala lönsamheten för organisationen (Tung et al., 2011).  

 

Finansiella resultat är inte ett bra mått på om ett PMS har gett framgång eller inte. Det 

finns flera okontrollerbara faktorer som kan påverka ett företags resultat, bra eller 

dåliga resultat för företaget behöver inte relateras till PMS.  Man bör även se till den 

tidsfördröjning som sker, ett framgångsrikt PMS kan ge utslag efter en vecka, månad 

eller i vissa fall år. Därför kan organisationer inte förlita sig på ekonomiska resultat om 

man vill mäta ett systems framgång. Ett PMS framgång kan mätas enligt olika 

perspektiv och det lär ge olika resultat. Aktieägare anser ofta att systemet varit 

framgångsrikt om det genererar i finansiell avkastning. Kunder däremot kan anse ett 

system som lyckat om produkterna blir bättre samt högre service. Leverantörer ser 

systemet som framgångsrikt så länge det leder till bättre logistik som sänker kostnader 

(Rompho & Boon-itt, 2012).  

 

Bourne et al. (2005) poängterar att företag löpande bör se över vilka åtgärder som 

krävs för förbättring och utveckling. Utveckling bidrar till att systemet byggs upp 

utefter företagets mål och strategi, det blir då ett tydligare fokus på förbättring och 

lärande i organisationen. Det är viktigt att de åtgärder som görs är relevanta för 

organisationen och dess användare. De poängterar att om systemet inte uppdateras 

kommer systemet förlora sin effektivitet på sikt (Bourne et al., 2005). 

3.8.1 Gap-Modellen 
Gap-Modellen visar fem olika gap i PMS:ets där brist i systemet kan uppstå. Modellen 

belyser hur ett negativt gap kan uppstå mellan förväntad tjänst och upplevd tjänst i 

förbindelse med framtagning av tjänsten (Zeithaml et al., 1988). Wilson et al. (2012) 

beskriver hur modellens övre segment visar skillnad mellan den service kunden 

förväntar sig och den upplevda servicen. Vidare menar författarna att den förväntade 
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servicen grundar sig på tidigare upplevelser, kundens personliga behov, rykten samt 

extern marknadskommunikation. Som illustreras nedan i figur 4 kan den externa 

kommunikationen ha inverkan på både den upplevda servicen och den förväntade 

servicen. En perfekt servicekultur är ett resultat där förväntningarna och 

uppfattningarna är identiska.  

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bergman & Klefsjö, 2012, s.362) 

 

Gap 1: Illustrerar förväntningar från kund och de uppfattningar företaget har gällande 

dessa förväntningar. Gapet uppstår då företaget inte har förståelse för det som 

kunden anser vara betydelsefullt (Wilson et al., 2012). Anledningar till att gapet 

uppstår kan vara bristande markansundersökningar, för många ledningsnivåer inom 

organisationen samt bristande kommunikation (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Gap 2: Är gapet mellan företagets uppfattning gällande kundens förväntningar och den 

tjänst som utformas. Kundförväntningar kan inte nås på grund av ledningens 

Figur 4: Gap-Modellen 
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bristfälliga förståelse för tjänstekvaliteten som ett resultat av dålig kommunikation 

inom företaget. Orsaker till att gapet uppstår kan vara bristande insikt, en tro om att 

det inte lönar sig eller bristfällig målformulering (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Gap 3: Illustrerar gapet mellan den utformade tjänsten och den uträttade tjänsten. Det 

är den personal som möter kunden som har avgörande betydelse (Wilson et al., 2012). 

Skäl till att gapet uppstår är tjänsteutföraren har inte fått vara med när tjänsten 

utformats, otydlig fördelning av roller, bristande kompetens, bristande samarbete 

samt bristande tekniska förutsättningar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Gap 4: Visar gapet mellan den utförda tjänsten och det som man lovat kunden. Gapet 

uppstår då företaget antytt eller lovat något som företaget sedan inte kan leverera 

(Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Gap 5: Illustrerar gapet mellan det kunden förväntar sig och den erhållna tjänsten. Gap 

fem är resultatet av de tidigare fyra gapen. Hög kvalitet är att tillgodose, och helst 

överträffa det kunden förväntar sig (Bergman & Klefsjö, 2012). Vid bedömning av hög 

eller låg kvalitet på tjänsten beror på kundens upplevelse av tjänsten kontra vad 

kunden förväntade sig av tjänsten (Wilson et al., 2012).  

 

3.9 Svårigheter med prestationsmätning  
Ett problem relaterat till PMS är att det enligt Karlöf och Lövingsson (2007) finns få 

framgångsrika mätsystem - det vill säga system som skapar motivation för de anställda 

och höjer deras ambitionsnivå. Prestationsmått indikerar för personalen vad som är 

viktigt att fokusera på och vad företaget önskar uppnå (Simons, 2000). Ett vanligt 

förekommande problem är att de anställda inte är delaktiga i mätsystemet och därför 

påverkas inte deras beteende. En belöning kan utdelas när ett visst prestationsmål 

uppnås, dock förekommer det ofta att personalen inte förstår prestationsmålet och 

därigenom inte heller arbetar för att nå målet. De extra pengarna eller belöningarna 

tycks verka slumpmässiga (Karlöf & Lövingsson, 2007). Vidare kan problem uppstå om 

det föreligger skillnader mellan vad personalen är tillsagda att göra och vad 

prestationsmåtten motiverar dem att göra. Därför är det av betydelse att de 
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prestationsmått som utformas ligger i linje med företagets mål.  Om ett PMS inte 

motiverar personalen eller att prestationsmåtten är för högt satta kan det leda till 

frustration, konflikter och negativa attityder. Prestationsmåtten är riktlinjer och ett 

sätt att motivera anställda och därför är det viktigt att individer känner att målen är 

motiverande och möjliga att uppnå (Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

En annan orsak till att PMS ibland fallerar är svårigheten att implementera 

prestationsmåtten. I flertalet organisationer är implementeringsprocessen mycket 

svårare än arbetet med att designa måtten (Neely & Bourne, 2000). PMS 

implementeras i organisationer i syfte att anställda kommer arbeta effektivare i 

riktning mot organisationens mål. Om systemet är utformat på fel sätt eller att 

systemet inte lämpar sig för organisationen kan det bidra till ökade kostnader 

(Merchant & Van der Stede, 2007). Detta belyser även Neely och Bourne (2000) som 

menar att ett PMS inte alltid är designat efter det systemet syftar till att mäta. Vidare 

belyser Neely (1999) att måtten inte alltid integrerar med varandra och inte ligger i 

linje med det organisationen vill uppnå.  

3.10 Prestationsmåttens påverkan på personalen 
PMS får en allt mer betydande roll i organisationers verksamhetsstyrning, på så sätt 

har också styrning av personal fått mer uppmärksamhet. Fokus på att öka 

medarbetarnas engagemang är högprioriterat för att öka dess prestationer. Detta görs 

genom att involvera medarbetare i beslutsfattande, det är viktigt att personalen 

känner samhörighet. Nyckeln till organisatorisk framgång är enligt Gruman och Saks 

(2011) att engagera sin personal. Engagemang kan leda till fokuserat arbete, entusiasm 

som i sin tur kan leda till förbättrad kvalitet på utförda prestationer (Gruman & Saks, 

2011). Ett arbetsklimat som uppmuntrar till samt underlättar för öppen 

kommunikation bidrar till att personalen arbetar hårdare. I syfte att öka de anställdas 

kvalitet av arbetsprestationer är det viktigt att verksamhetens mål och strategi 

kommuniceras (Kaynak, 2003). Personalens engagemang kan förbättras om deras 

prestationer uppmärksammas och dess betydelse för organisationens framgång. Det är 

även av betydelse att de anställda känner att de kan arbeta och prestera utan att 

resultatet blir utpekat. Det är därför viktigt att anställda är medvetna samt förstår de 

övergripande organisatoriska målen och att de ges utrymme att formulera egna mål. 
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För att bidra till förståelse och engagemang är det väsentligt att de anställda får ta del 

av resultat samt att de får feedback relaterat till hur de presterar (Gruman & Saks, 

2011). Ju fler organisatoriska mål som överensstämmer med personalens mål desto 

mer motiverad blir personalen. Personalen blir mer engagerad när deras egna mål och 

värderingar överensstämmer med företagets mål man arbetar för. Avdelningar arbetar 

bra med specifika, klara samt utmanande mål som är väl kommunicerade, förstådda 

samt accepterade av alla. Höga och utmanande mål leder till bättre samordning 

gällande kvalitet- och processplanering bland gruppmedlemmarna. Organisatorisk 

målkongruens tyder på att beslutsfattare samarbetar om viktiga beslut och mål för 

företaget (Youn et al., 2012). 

 

Motivation är ett begrepp som Arvidsson (2005) beskriver i enlighet med följande 

handlingar: initiativkraft, prestation, arbete i en bestämd riktning samt uthållighet. 

Motivation brukar delas in i två kategorier: inre- och yttre motivation. Inre motivation 

uppstår naturligt hos människan. Denna typ av motivation ligger till grund för de 

handlingar som utförs samt är grundad på människans inre personlighetsfaktorer.  När 

personen själv kan styra över sin tillvaro uppstår motivationen inifrån och individen 

intresserar sig för aktiviteter för att intresse finns. Yttre motivation underhålls då 

personen i fråga förväntar sig och hoppas få belöningar eller nå upp till uppsatta mål. 

När krav är skapta av någon annan än individen själv kallas det yttre motivation 

(Granbom, 1998). Inom motivationsforskningen finns det ett antal grundteser som är 

framträdande; 

 

x Individer blir mer motiverade av möjligheten att bli belönade än ängslan att bli 

bestraffade.  

x Om individer får redogörelser som återkopplar till deras prestationer blir 

motivationsnivån högre. Individer ändrar lättare sitt beteende och bli mer 

motiverade att tillfredsställa företagets mål om de kontinuerligt får ta del av 

resultaten. 

x Motivation är mycket viktigt i strävan efter att organisationen ska uppnå de 

uppsatta målen. 
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(Samuelson, 2004) 

Motivation i arbetslivet är kopplat till överensstämmelsen mellan det medarbetarna 

vill få ut av sina arbetsuppgifter och vad arbetet i praktiken kan tillhandahålla (Schou, 

1991). För ledningen är det en utmanande uppgift att tillrättalägga arbetsuppgifter så 

det ligger i linje med individers faktiska kompetens. Dessutom bör arbetsuppgifterna 

erbjuda rimliga utmaningar som möjliggör självutveckling och konstruktivt växande 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010). Schou (1991) menar att inte en direkt koppling kan 

dras mellan materiella belöningar och motivation utan motivationsfaktorer som 

ledarskap, arbetsklimat och utvecklingsmöjligheter har påverkan på 

arbetsmotivationen.  

 

3.11 Konceptuell modell 
Figur 5 innefattar de tre områden som prestationsmätning omfattas av.  De tre 

områdena har behandlats ingående i referensramen, utifrån fokus på dessa tre 

områden kommer studiens empiri formas. Kapitel 4: Empiri 1 omfattas av de två första 

områdena: Planering samt Styrning. Uppföljning samt delar av styrning kommer sedan 

behandlas i kapitel 6: Empiri 2.   

 

Figur 5: Konceptuell modell 
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4. Empiri 1 
Detta kapitel består av empiri som erhållits genom intervjuer med varuhuschefen 

Daniel Svensson, kundservicechefen Andreas Castor samt avdelningschefen för möbler 

Linus Widman. Empiri 1 syftar till att få en djupare beskrivning av hur IKEA Hemmas 

PMS är utformat. För att möjliggöra en utvärdering av systemet krävs en djupare insikt 

av systemets syfte och uppbyggnad.  

 

Kundserviceavdelningen består av tre enheter: kundservice möbler, kundservice kök 

samt Back Office. Det är kundservice möbler och kundservice kök som har första 

kontakt med kund medan Back Office fungerar som en stödfunktion där specialister 

arbetar. Totalt på de tre enheterna arbetar 150 personer uppdelar på ungefär 50 på 

varje enhet. Studien kommer enbart fokusera på de två enheterna kundservice kök 

och möbler där de fyra KPI:erna tillämpas.  

4.1 Syftet med kundserviceavdelningens KPI 
IKEA Hemma har över 1 miljon kundkontakter varje år, varav 850 000 via telefon. 

Verksamhetens syfte är att vara tillgänglig och erbjuda kunden bästa möjliga service. 

Målen med kundserviceavdelningens KPI är att navigera verksamheten och motivera 

anställda till att skapa hög kundnöjdhet. IKEA Hemma tillämpar flera prestationsmått 

men har valt att fokusera på fyra centrala mått som IKEA Hemma benämner som deras 

fyra KPI. Deras nuvarande KPI har tillämpats på kundserviceavdelningen sedan hösten 

2013. Nöjd Kund Index (NKI), Average Handling Time (AHT) samt Tillgänglighet är de 

tre mått som mäts och följs upp på individnivå medan Servicenivå är ett gruppmål. 

Målet med de tre individanpassade KPI:erna är att skapa motivation hos handläggarna 

att arbeta för att uppnå en hög kundnöjdhet. På avdelningen värderas måtten i sin 

helhet. Alla måtten mäts och värderas var och en för sig, men i slutändan är det ett 

högt NKI som värderas högst. Nedan följer en beskrivning av IKEA Hemmas fyra KPI:  

 

NKI 

Målet för IKEA Hemma är att uppnå 85 % kundnöjdhet. KPI:et mäts med hjälp av sju 

frågor som kunden får möjlighet att besvara efter samtalet med handläggaren. Utifrån 

frågorna genereras en sammanslagen kundnöjdhet där varje fråga värderas lika 
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mycket. Fråga 1-4 ska kunden utvärdera från en skala 1-5 medan fråga 5-7 ska kunden 

svara ja eller nej.  De sju frågorna lyder enligt följande:  

 

1.  Hur upplevde du väntetiden innan du kom fram till en handläggare?  

2. Hur var din helhetsupplevelse av samtalet?  

3. Hur upplevde du handläggarens service och engagemang i samtalet? 

4. Hur upplevde du handläggarens kunskap om IKEAs tjänster och produkter? 

5. Är detta första gången du kontaktar oss angående detta ärende? 

6. Löste vi ditt ärende idag? 

7. Blev du erbjuden något du inte hade förväntat dig? Till exempel information 

om pågående kampanjer eller andra produkter?  

 

Andreas Castor, kundservicechef menar att Nöjd Kund Index är kärnan i verksamheten 

och det KPI som är viktigast att fokusera på. Vidare menar Castor att resterande KPI 

fungerar som ramverk för inom vilka gränser NKI kan uppnås. I dagsläget ligger NKI i 

snitt på 79-80% för organisationen i helhet. Detta KPI har tillämpats sedan tre år och 

varuhuschefen Svensson menar att NKI är ett mått som ger respons till handläggaren 

gällande social kompetens, engagemang och kreativ förmåga.  

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet syftar till att mäta hur mycket tid som faktiskt läggs på kunden under en 

arbetsdag. Målet är att varje handläggare skall lägga 93 % av sin arbetstid på kund. Det 

som räknas som tid på kund är; telefonsamtal, mejl, chatt, sociala medier samt 

uppföljning. Förutom lunch och fika har handläggaren en halvtimme per dag till annat, 

exempelvis schemaläggning eller läsa på intranätet. I snitt uppnår 

kundserviceavdelningen målet på 93 %, tittar man på individnivå är det ca 70 % av 

medarbetarna som faktiskt uppnår målet.  

 

Average Handling Time (AHT) 

Hanteringstid per kundkontakt i genomsnitt syftar till att mäta tiden per telefonsamtal 

samt tiden varje handläggare lägger på att besvara mejl. Målen varierar för de två 

avdelningarna kök samt möbler som har första kontakten med kunden. 
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Möbler  Kök 

Telefoni 7 min/samtal  10 min/samtal 

 

 

Mejl 10 min/mejl  10 min/mejl 

 

 

Widman, Avdelningschefen för möbler berättar att måttet mäts på grupp- samt 

individnivå, just nu ligger måttet på genomsnitt 6,55 min/samtal vilket innebär att 

avdelningen i snitt uppnår måttet. På individnivå varierar dock måttet kraftigt.   

 

Servicenivå 

Målet är att 80 % av samtalen ska besvaras inom 60 sekunder. Måttet utformades för 

tio år sedan och används fortfarande inom organisationen. Widman, avdelningschefen 

för möbler berättar att av de fyra KPI som tillämpas är servicenivån det enda tal som 

inte mäts på individnivå, det vill säga KPI:et är övergripande för hela 

kunderviceavdelningen. Vidare berättar Widman att servicenivån är beroende av hur 

kundserviceavdelning bemannas.  

 

4.2 Hur arbetar IKEA Hemma med uppföljning och utvärdering av deras 
KPI  
Mycket tid och resurser läggs på uppföljningar av kundserviceavdelningens KPI. 

Varuhuschefen Svensson berättar att uppföljningar sker både på grupp- och 

individnivå. Varannan vecka har avdelningen gruppmöten där resultat presenteras 

samt att alla får ta del om hur avdelningen ligger till i stort. Uppföljningar på 

individnivå sker en gång i månaden. Gruppchef och handläggare går då tillsammans 

igenom hur väl handläggaren presterat på individnivå. Tillsammans lyssnar de igenom 

samtal för att på så vis veta vad i samtalet med kund som är bra respektive vad som 

kan förbättras. Enligt varuhuschefen är det gruppchefernas uppgift att sätta 

individuella mål för varje handläggare, en så kallad lägsta nivå ska utformas för var och 

en. Ett mål får inte uppnås på bekostnad på de andra målen. Kundservicechefen Castor 

berättar som exempel att om en handläggare med marginal uppnår NKI är det okej om 
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den har en lite längre hanteringstid, dock finns det en gräns på hur lång denna tid får 

vara. Det är alltså upp till gruppchefen att avgöra vart denna gräns går för varje 

handläggare. Uppföljning sker också dagligen, alla på kundserviceavdelningen har 

under sin arbetsdag uppsikt över en tavla där måtten presenteras. Handläggarna får på 

en daglig basis ta del av resultaten och är medvetna om hur pass väl de lyckas nå 

målen. 

 

4.3 Brister med kundserviceavdelningens KPI 
Widman berättar att servicenivån är det KPI som individen själv inte kan påverka i sitt 

dagliga arbete. På morgonen ligger alltid Servicenivån på 100 % men när handläggarna 

går hem kan Servicenivån vara nere på 20 %. Varuhuschefen Svensson poängterar att 

det är svårt för varje individ att känna motivation relaterat till KPI:et då individen själv 

inte kan påverka utfallet. För tillfället har IKEA Hemma fler kundkontakter än vad som 

är beräknat vilket är den största orsaken till att Servicenivån ligger runt 20-30 %.  

 

En brist med NKI är att enbart 3-4 % av de kunder som kontaktar IKEA via telefon väljer 

att besvara frågorna efter samtalet. Under våren 2014 har kundserviceavdelningen 

börjat använda ett system vid namn Bright. Kunderna blir istället uppringda och får 

besvara de sju frågorna NKI värderas genom. Detta har resulterat i en ökning av 

svarskvoten till 20-30 %. Kunden får själv välja innan de kommer fram till en 

handläggare om de vill bli uppringda.   

 

Det finns en fara om handläggarna väljer att bara fokusera på ett utav måtten, 

exempelvis kan handläggaren fokusera på att ha korta samtal och på så vis uppfylla 

AHT måttet. Som en bekostnad av detta kanske inte kunden får svar på sina frågor som 

sedan ger utslag på NKI.  

4.4 Effekter kopplat till prestationsmåtten  
De tre individanpassade måtten (NKI, AHT och Tillgänglighet) är till för att motivera 

anställda men samtidigt navigera verksamheten. NKI är grunden i avdelningens PMS 

och också det KPI som Widman, Svensson och Castor anser vara det som handläggarna 

motiveras mest av. Att uppnå en hög NKI indikerar på social kompetens, engagemang 

och kreativitet som enligt respondenterna är faktorer som motiverar i det dagliga 
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arbetet. Produktivitetsmål i form av AHT och Tillgänglighet måste enligt varuhuschefen 

Svensson finnas i syfte att effektivisera verksamheten. Vidare menar Svensson att 

motivation hos de anställda uppstår när de själva kan se över vad ens kundkontakter 

svarat på frågorna. KPI existerar också för att skapa en grund av vad arbetsgivaren 

förväntar sig av dig som handläggare. I detta fall förväntas du ge ett bra 

kundbemötande, vara tillgänglig och inte prata för länge med kunden. 

Kundservicechefen Castor berättar att måtten är ett sätt för de anställda att visa sig 

och ett kvitto på hur man presterat. Genom detta kan motivation skapas att jag gör ett 

bra jobb och min chef ser det. Kundservicechefen Castor poängterar att det är viktigt 

att individen känner att de kan påverka prestationen samt att KPI:erna är relevanta.  

 

Tabell 2: Sammanställning av IKEA Hemmas KPI:er för avd. möbler 

vecka 2013/2014 Inkomna 
samtal 

NKI Servicenivå AHT 

42 5585 78% 10% 07:11 
43 6122 76% 21% 06:53 
44 7195 77% 7% 06:48 
45 6679 77% 14% 06:55 
46 6079 74% 23% 06:19 
47 6415 77% 16% 06:25 
48 7121 67% 3% 07:01 
49 6505 78% 13% 06:50 
50 6630 81% 22% 06:34 
51 6348 79% 39% 06:36 
52 3676 78% 41% 05:49 
1 5435 78% 21% 06:30 
2 6907 78% 19% 06:36 
3 6082 76% 31% 06:36 
4 6203 78% 10% 07:23 
5 6155 79% 35% 06:59 
6 6420 74% 15% 07:05 
7 5911 80% 27% 07:23 
8 5622 84% 23% 07:05 
9 5775 85% 29% 06:43 

10 5802 79% 37% 06:49 
11 5697 84% 62% 06:43 

Genomsnitt  78% 24% 06:56 
(Egen sammanställning av de fyra KPI:erna av dokument erhållet från IKEA Hemma) 
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Tabell 3: Sammanställning av IKEA Hemmas KPI:er för avd. kök 

Vecka 2013/2014 Inkomna 
samtal 

NKI Servicenivå  AHT 

42 7459 66% 3% 10:55 
43 6980 77% 3% 11:40 
44 8361 67% 5% 11:35 
45 8043 70% 8% 11:25 
46 8195 67% 4% 12:56 
47 7750 67% 4% 13:14 
48 8039 70% 3% 13:20 
49 6858 68% 3% 12:37 
50 6818 72% 7% 14:16 
51 5366 72% 29% 11:55 
52 2577 78% 46% 10:30 
1 4440 77% 14% 11:22 
2 5732 75% 16% 11:29 
3 5693 80% 17% 12:37 
4 5835 75% 6% 12:22 
5 5766 77% 24% 11:32 
6 6206 75% 5% 12:17 
7 5871 72% 17% 11:30 
8 5717 81% 13% 11:01 
9 5595 80% 20% 10:43 

10 5644 78% 26% 12:10 
11 5164 81% 47% 09:41 

Genomsnitt   74% 15% 12:06 
(Egen sammanställning av de fyra KPI:erna av dokument erhållet från IKEA Hemma) 

 

Sammanställningarna av KPI:erna ovan illustrerar hur väl möbelavdelningen och 

köksavdelningen uppnår respektive KPI under perioden v. 42- v.11.  KPI:et 

Tillgänglighet saknas då uppföljning av detta mått inte fanns tillgängligt. Som tabell 2 

och 3 visar är ett NKI på 85 % en siffra som är svåruppnåelig för de två avdelningarna, 

dock är NKI baserat på de kunder som valde att besvara de sju frågorna, det vill säga 3-

4% av kunderna. Som bilden visar har NKI ett genomsnitt på 78 % (för möbler) och ett 

genomsnitt på 74 % (för kök) under perioden v.42-v.11. Servicenivå har varierat från 3 

% till 62 % under den angivna perioden. Detta är ett mått som är svårt att påverka 

enligt Castor, Svensson och Widman och handlar i största delen om bemanning. 

Gällande AHT kan vi utläsa att möbler uppnår det i större utsträckning än kök.   
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5. Utvärderingsmodell 
Utvärderingsmodellens syfte är att ge en vägledning för studiens 

utvärderingsområden.  IKEA Hemmas prestaionsmätningssystem kommer utvärderas 

vad gäller planering, styrning och uppföljning.  

 

Prestationsmätning är en del av ekonomistyrning som är grunden i studiens 

referensram.  IKEA Hemmas förfrågan om en utvärdering av deras PMS inkluderar de 

tre beståndsdelarna planering, styrning och uppföljning. Dessa tre beståndsdelar 

genomsyrar studiens upplägg och är kärnan i utvärderingen. Den sista beståndsdelen: 

Uppföljning, är den tredje och sista beståndsdelen som skall knyta samman 

utvärderingen. Modellen skall vägleda fortsatt studie; om PMS:et uppfyller dess syfte 

samt vilka effekter systemet bidrar till.   
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6.Empiri 2 
Empiri 2 är en fortsatt empiriinsamling som grundar sig på kunskap som erhållits 

genom empiri 1 samt utvärderingsmodellen. Datainsamlingen baseras på intervjuer 

med tre gruppchefer; Christian Edgren, Therese Thomasson Lübeck och Madeleine 

Östlund. Kapitlet innehåller också en sammanfattning av handläggarnas svar i 

enkätens öppna fråga. Empiri 2 innehåller respondenternas synpunkter om systemets 

uppföljning samt vilka effekter som avdelningen vill uppnå genom PMS:et.  

6.1 Informationsflöde och uppföljning  
På kundserviceavdelningen på IKEA Hemma arbetar totalt sex gruppchefer och 

intervjuer har utförts med tre av dessa gruppchefer: Christian Edgren, Therese 

Thomasson Lübeck och Madeleine Östlund. De tre gruppcheferna ansvarar vardera för 

ca 20 handläggare. Deras arbetsuppgift är att hålla en dialog med handläggarna 

relaterat till KPI:erna, förmedla information utifrån de framtagna KPI:erna, 

kompetenssäkra samt se till att de anställda har rätt förutsättningar för att ge kunden 

den bästa servicen. Varje vecka informerar gruppcheferna via mejl hur varje individ 

presterat utifrån KPI:erna, alltså i vilken grad målen uppfyllts. På daglig basis kan 

handläggaren själv kontrollera sitt NKI (Nöjd Kund Index) medan Tillgänglighet och AHT 

(Average Handling Time) mejlas ut varje vecka. Edgren menar att det vore bra om 

handläggaren själv kunde kontrollera samtliga KPI på daglig basis för att få en 

indikation om hur det går. 

 

Gruppcheferna har varje månad samtal med respektive handläggare där de diskuterar 

och följer upp individens prestation relaterat till måtten. Det är inte bara de tre 

individanpassade KPI:erna som tas upp, utan även andra prestationsmått nämns. IKEA 

Hemmas främsta mål är att uppnå en hög kundnöjdhet, därför läggs det mycket tid på 

uppföljning och utvärdering av måtten i syfte att få handläggarna att arbeta mot 

målen. De tre gruppcheferna anser att uppföljningen är en viktig uppgift och tar sig tid 

till varje handläggare. De får återkoppling till huruvida denne uppfyller målen, vad som 

gått bra och vilka områden som kan förbättras. Gruppcheferna genererar information 

från ledningen genom funktionsmöte varannan vecka där alla chefer inom kundservice 

samlas och avdelningsmöte äger rum varannan vecka. Vidare har även gruppcheferna 
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möten med sin närmsta chef varannan vecka. De tre gruppcheferna tycker att det är 

tydlig information relaterat till måtten och det finns inga tveksamheter kring vad som 

ska förmedlas vidare till handläggarna.  Vidare anser respondenterna att de får sin röst 

hörd när KPI:erna diskuteras och förändringar läggs fram.  

 

De råder inga tveksamheter kring målen med måtten, utan gruppcheferna håller med 

om att de tre individanpassade måtten (NKI, AHT och Tillgänglighet) är realistiska att 

uppnå för varje handläggare. Edgren berättar att det kan finnas handläggare som inte 

når målen, och då kan individanpassande mål formas. Vidare menar han att en 

minimumnivå finns men det är upp till varje gruppchef att känna av denna nivå. 

Gruppcheferna poängterar att NKI är det viktigaste målet och utgångspunkten i 

verksamheten. Thomasson Lübeck berättar NKI är det primära målet, om en 

handläggare har en högre AHT än målet men uppnår NKI med marginal är det helt 

okej.   

 

Om en handläggare inte uppnår målen med måtten berättar Edgren att orsaken till 

detta måste undersökas, för att sedan hitta en lösning på hur målen successivt kan 

höjas. Individen kan behöva mer utbildning, medlyssning eller att de inkommande 

samtalen varit krångliga. Även Östlund berättar att en handlingsplan kan utformas och 

utifrån den sker feedback genom samtal och uppföljning. Det finns inget 

belöningssystem kopplat till hur väl måtten uppnås utan belöning sker genom 

utmaningar. Om en handläggare når målen gäller det att utmana individen genom mer 

ansvar eller individuella mål.  

 

KPI:erna är utformade efter hur verksamheten fungerar och ser ut. Avdelningens 

primära mål är att uppnå en hög kundservice, de andra två måtten; AHT samt 

Tillgänglighet fungerar som effektivitetsmått för att uppnå det stora målet. Måttens 

mål är grundade utifrån hur verksamhetens resultat har sett ut innan, det vill säga 

målen är satta utifrån erfarenheter kring bland annat samtalsvolymer och samtalstid. 

Gruppcheferna har själva varit med och bestämt hur måtten skall utformas och de 

anser att måtten speglar verksamheten på ett bra sätt. Dock anser Edgren att det kan 

finnas kryphål i systemet. KPI:et AHT:s mål är att ligga på genomsnitt 7 min/samtal 



 

 
 

53 

respektive 10 min/samtal, till denna tid räknas samtalstid med kund samt efterarbete. 

Edgren menar att vissa handläggare kodar sig på efterarbete efter ett kort samtal som 

inte egentligen kräver något efterarbete. Systemet visar inte vad handläggarna gör 

under kodning efterarbete och menar att han sett tendenser på att personalen gör 

andra saker under denna tid än vad kodningen visar. Om exempelvis en handläggare 

tar 100 samtal på en dag och varje samtal varar 5 minuter, då har denne 200 minuter 

på sig till efterarbete. Om då inget efterarbete krävs kan handläggaren använda denna 

tid  som  “täckmantel”  till  att  göra  andra  saker  som  inte  räknas  till  arbetstid,  Edgren  ser  

ett problem med detta. Edgren fortsätter med att berätta att han anser att måtten 

enbart visar hur det är här och nu. Ett   mått   som   han   benämner   som   “first   time  

solution”   anser   han   hade   kunnat   inkluderas   som   ett   utav   avdelningens   KPI.   Måttet  

hade berättat om det är första gången kunden kontaktat kundserviceavdelningen med 

problemet. Edgren tror att NKI hade höjts om avdelningen arbetar för att lösa kundens 

problem vid första kontakt.  

 

Gruppcheferna är annars eniga om att det är rätt mängd KPI som tillämpas. De menar 

att handläggarna hade blivit förvirrade av mer information, det blir svårt att särskilja 

och leva upp till för många mål.  

6.2 Motivation hos medarbetarna 
Att skapa motivation hos handläggarna tror gruppcheferna främst görs genom att vara 

på plats, stötta och ge feedback till alla. Edgren menar att handläggarna blir 

motiverade  om  man   låter  dem  ”äga  bollen”,  om  de   förstår att de själva kan påverka 

resultatet. De tre gruppcheferna menar att det är viktigt att handläggarna känner fullt 

mandat att ta egna beslut utifrån situationen för att lösa ut kunden och ge den bästa 

servicen. De menar att om handläggarna känner sig säkra i sin arbetsuppgift bidrar 

detta till ökad motivation.  

 

Östlund poängterar att arbetet som handläggare på kundserviceavdelningen 

inkluderar arbetsuppgifter av olika slag och komplexiteten varierar kraftigt. En 

förutsättning för att utföra ett bra arbete är att handläggarna har rätt kunskaper. De 

tre gruppcheferna anser att personalen till stor del har det, dock kan det förekomma 

att några skulle behöva lite mer sortimentsutbildning samt systemutbildning. Alla på 
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kundservice har minst fått tre veckors utbildning där olika delar relaterat till 

kundservice behandlas så som service, sortiment och reklamationer.  

 

Gruppcheferna menar att alla handläggare på kundserviceavdelningen borde vara väl 

införstådda i KPI:erna och vad de syftar till. De är medvetna om att alla inte väljer att 

följa måttens resultat och utveckling men menar att detta är helt okej så länge de utför 

ett bra jobb och håller sig inom målen. Gruppcheferna är ändå enliga om att måtten 

bidrar till bättre resultat, för det är en så pass liten grupp som inte blir motiverade av 

KPI:erna. Östlund berättar att hon valt att ha enskilda samtal med de som känner sig 

stressade över måtten. Hon menar att resultaten avdramatiseras om hon istället 

samtalar med personen kring dess utveckling.  

 

Thomasson Lübeck samt Östlund tror inte att målen hade uppnåtts om inte måtten 

hade funnits, detta grundar de främst på att man som individ vill kunna se hur man 

presterat. Vidare menar de att människor är olika så vissa hade säkert arbetat på som 

vanligt medan andra blivit omotiverade utan KPI:er. Edgren tror att NKI hade uppfyllts 

då engagemanget finns hos medarbetarna men effektiviteten och produktiviteten nog 

hade minskat.  

 

Innan mättes NKI genom att kunden efter samtalet med kundserviceavdelningen fick 

stanna kvar i luren och svara på sju frågor. Resultatet av detta blev att bara 3-4 % av 

alla kunder valde att besvara dessa efter samtalet. Sedan mitten av mars 2014 har IKEA 

Hemma infört systemet Bright som innebär att kunden istället kan välja att bli 

uppringd efter samtalet och då besvara frågorna. Detta har hittills genererat fler svar 

än tidigare, numera besvarar 20-30 % av alla kunderna frågorna. Detta har bidragit till 

en bättre indikation på hur kundserviceavdelningen uppnår NKI. Gruppcheferna tycker 

att det nya systemet är bättre, nu kan handläggarna gå in och se hur deras kunder 

svarat på varje fråga och själva se vad deras kunder värderar och vad som de måste 

utveckla.  

6.3 Handläggarnas åsikter om KPI:erna  
Nedan följer de svar som erhållits genom enkäten. De enkätsvar som används i 

analysen återfinns i detta avsnitt, resterande enkätsvar finns i bilaga 3.  
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6.3.1  Förklarande data 
Förklarande data se tabell 4, är en sammanställning av handläggarnas svar på 

enkätfrågorna. I   tabell   4   filtrerades   ”Vet   ej/Har   ingen   åsikt”   bort   samt   de   som   inte  

fullföljt hela enkäten. Därför är svarsfrekvensen nu 47 stycken, denna tabell ger en mer 

rättvisande  bild  än  om  ”Vet  ej/Har  ingen  åsikt”  varit  med  och  påverkat  resultatet.    För  

att om svarsalternativet hade placerats som ett min-eller maxtal hade det gett ett mer 

positivt eller negativt intryck än vad verkligheten visar. Även en placering som nummer 

tre ger inte en rättvisande bild då detta alternativ inte ingår i en fallande skala. I bilaga 

3 finns förklarande data då svarsalternativ  ”vet  ej/har   ingen  åsikt”  är  kodad  som  tre.  

Medelvärde samt standardavvikelse skiljer sig inte så mycket från tabell 4, därför 

valdes tabell 4.  Nedan visas de svarsalternativ som tillämpades i enkäten.  

 

1. Håller helt och hållet med 

2. Håller delvis med 

3. Tar delvis avstånd 

4. Tar helt och hållet avstånd 

5. (Vet inte/har ingen åsikt) 

 

Ju lägre medelvärde desto mer positivt är respondenternas svar. Alltså svarsalternativ 

1 och 2 indikerar på en mer positiv syn vad gäller åsikter angående enkätfrågorna. 

Medan svarsalternativ 3 och 4 ger ett högre medelvärde och ses som ett mindre 

positivt. Ju högre medelvärde tabell 4 visar ju högre alternativ har handläggarna valt, 

vilket påvisar en mer negativ inställning till frågan.  

 

Fråga 1 har det lägsta medelvärdena vilket påvisar att respondenterna har en positiv 

syn i denna fråga, standardavvikelsen är den lägsta, vilket påvisar att spridningen är 

låg, alltså att majoriteten är överens i frågan. Som kan utläsas i tabell 4 accepterar 

majoriteten systemet och har en positiv inställning till KPI:erna, detta grundar vi på att 

majoriteten av medelvärdena är låga, inget medelvärde överstiger 2,83.  

 

Frågan   ”Du   har   fått   information   om   de   fyra   mål   som   tillämpas   på  

kundserviceavdelningen”   har   en   standardavvikelse   på   0,529   och är den lägsta 
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standardavvikelsen i modellen ovan. Detta tyder på att respondenterna är relativt 

överens i frågan. Alla respondenter utom en svarade alternativ 1 eller 2. Endast en 

respondent valde alternativ 3 (tar delvis avstånd).  

 

Tabell 4: Förklarande data 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Du har fått information om 
de fyra mål som tillämpas på 
kundserviceavdelningen 
 

47 1 3 1,36 ,529 

Du vet vad som förväntas av 
dig för att uppnå målen 

47 1 3 1,45 ,544 

Du anser att du får 
tillräckligt med feedback 
relaterat till hur du uppnår 
målen 
 

47 1 3 1,68 ,629 

Du anser att du kan påverka 
målens resultat genom din 
arbetsinsats 
 

47 1 4 1,85 ,859 

Jag motiveras av målet 
Bright (Nöjd Kund Index)? 

47 1 4 1,98 ,944 

Jag motiveras av målet AHT 
(Average Handling Time)? 
 

47 1 4 2,32 ,911 

Jag motiveras av målet 
Tillgänglighet (93%)? 
 

47 1 4 2,13 ,900 

Jag motiveras av målet 
Servicenivå (Ta 80% av 
samtalen inom 60 sek)? 
 

47 1 4 2,17 ,842 

Du har målen i åtanke i ditt 
dagliga arbete på 
kundserviceavdelningen 
 

47 1 4 1,83 ,816 

Du tycker att det är viktigt 
att målens resultat uppnås 
 

47 1 4 1,79 ,750 
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Om målen inte hade funnits 
hade din arbetsinsats 
försämrats 
 

47 1 4 2,83 ,963 

Du har tillräckliga kunskaper 
för att hjälpa kunderna som 
ringer 
 

47 1 4 1,77 ,840 

Valid N (listwise) 47     
 

6.3.2 Enkätsvar 
I detta avsnitt presenteras handläggarnas svar på de enkätfrågor som behandlas i 

analysen, resterande enkätfrågor återfinns i bilaga 3. 

 
Tabell 5: NKI 

Jag motiveras av målet Bright (Nöjd Kund Index)? 
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
Valid Bortfall 7 10,0 10,0 

Håller helt och hållet med 21 30,0 40,0 
Håller delvis med 26 37,1 77,1 
Tar delvis avstånd 9 12,9 90,0 
Tar helt och hållet avstånd 5 7,1 97,1 
Vet ej/Har ingen åsikt 2 2,9 100,0 
Total 70 100,0  

 
Tabell 5 visar hur väl handläggarna motiveras av KPI:et NKI. Som kan utläsas av 

tabellen är det 7 handläggare som valt att avbryta enkäten vilket betyder att 63 svar 

erhållits. I kolumnen  ”Frequency”  anges  hur  många  handläggare  som  svarat  respektive  

svarsalternativ.   ”Percent”   anger   hur   många   procent   av   alla   handläggare   som   valt  

svarsalternativet,  som  under  ”total”  summeras  till  100  %.  Under  ”Cumulative  percent”  

anges den sammanslagna procenten.  

 
Tabell 6: Påverkan på målens resultat 

Du anser att du kan påverka målens resultat genom din arbetsinsats 
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
Valid Bortfall 7 10,0 10,0 

Håller helt och hållet med 25 35,7 45,7 
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Håller delvis med 28 40,0 85,7 
Tar delvis avstånd 5 7,1 92,9 
Tar helt och hållet avstånd 4 5,7 98,6 
Vet inte/Har ingen åsikt 1 1,4 100,0 
Total 70 100,0  

 
Tabellen nedan visar i vilken omfattning handläggarna anser att de kan påverka 

KPI:ernas resultat genom sin arbetsinsats.  

 
Tabell 7: Har respondenterna erhållit tillräckligt med information? 

Du har fått information om de fyra mål som tillämpas på kundserviceavdelningen 

 Frequency Percent Cumulative 
Percent 

Valid Bortfall 6 8,6 8,6 
Håller helt och hållet med 40 57,1 65,7 
Håller delvis med 23 32,9 98,6 
Tar delvis avstånd 1 1,4 100,0 
Total 70 100,0  

 
Tabell 7 visar om handläggarna anser att de fått tillräckligt med information relaterat 

till de fyra KPI:erna. Alla handläggare som valt att besvara frågan utom en anser att de 

helt och håller eller delvis fått tillräcklig information. Det är ingen handläggare som 

svarat   ”tar   helt   och   hållet   avstånd”   eller   ”vet   ej/har   ingen   åsikt”   därför   innehåller  

tabellen enbart tre svarsalternativ.  

 
Tabell 8: Förväntan relaterat till KPI:erna 

Du vet vad som förväntas av dig för att uppnå målen 
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
Valid Bortfall 7 10,0 10,0 

Hållet helt och hållet med 37 52,9 62,9 
Håller delvis med 24 34,3 97,1 
Tar delvis avstånd 1 1,4 98,6 
Vet inte/Har ingen åsikt 1 1,4 100,0 
Total 70 100,0  
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Tabell 8 gäller frågan om handläggarna anser att de vet vad som förväntas av dem för 

att uppnå KPI:ernas resultat. Även här kan det utläsas att ingen handläggare tar helt 

och hållet avstånd i frågan.  

 
Tabell 9: Antal handläggare som har koll på alla 4 KPI 

Hur många av respondenterna har koll på alla KPI? 
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
Valid Ej alla rätt 45 63,4 67,2 

Alla rätt 22 31,0 100,0 
Total 67 94,4  

Missing System 4 5,6  
Total 71 100,0  

 
Tabell 9 visar hur många handläggaren som vet vilka alla fyra KPI:er är. Resultatet är 

kodat   så   att   alla   som   svarat   rätt   på   alla   fyra  KPI:er  hamnar  under   ”alla   rätt”.  Har   en 

handläggare  svarat  rätt  på  tre  av  fyra  KPI  så  hamnar  denne  under  ”ej  alla  rätt”  (se  fråga  

4 i bilaga 2). Som kan utläsas av tabellen vet 31 % av handläggarna vilka alla fyra KPI är. 

Som även kan utläsas har fyra handläggare valt att avbryta enkäten innan denna fråga 

besvarades.  

 
Tabell 10: Har respondenterna tillräckligt med kunskap? 

Du har tillräckliga kunskaper för att hjälpa kunderna som ringer 
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
Valid Bortfall 8 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 27 38,6 50,0 
Håller delvis med 25 35,7 85,7 
Tar delvis avstånd 8 11,4 97,1 
Tar helt och hållet avstånd 2 2,9 100,0 
Total 70 100,0  

 
Tabell 10 visar i vilken omfattning handläggarna anser att de har tillräckligt med 

kunskap.  
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6.3.3 Enkätens öppna fråga 
Nedan presenteras en sammanfattning av de svar som erhölls genom den öppna 

frågan i enkäten: 

 

Många av handläggarna motiveras av att ha mål att sträva mot. Genom målen får de 

en indikation om hur kunderna tycker de presterar.  KPI:erna ger en indikation om hur 

det går för individen samt hur avdelningen i stort presterar. Det är svårt att påverka 

hela avdelningen så därför är det bra att det finns mål på individnivå, på så sätt vet 

handläggarna vad som förväntas av dem och att det finns något att sträva mot. Vidare 

får de en översikt över de områden som måste förbättras. Genom KPI:erna 

effektiviseras arbetet och motivation skapas av att hela tiden arbeta för att öka sitt 

utfall av KPI:erna. Handläggarna kan själv följa KPI:erna; följa statistiken och identifiera 

förbättringsområden detta är något de motiveras av. Det är positivt att alla arbetar 

mot samma mål men kraven är lite höga. Flertalet handläggare nämnde att de tycker 

att det är bra att ha mål att arbeta mot, men det råder tveksamheter kring vad de 

lägger fokus på i mätningen. KPI:erna kretsar enbart kring statistik, den verkliga 

uppklarningsprocenten finns inte med i beräkningen vilket är något flera handläggare 

nämner. Vidare vore det bra om riktlinjerna var lite tydligare för hur de ska uppnå 

målen. Det är bättre att erhålla en nöjd kund och då får det gärna ta lite längre tid i 

samtalen. Det är människor de jobbar med och då är bemötandet otroligt viktigt, 

därför är det bättre med kvalitet än kvantitet svarade en utav respondenterna. Alla 

ärende är olika och kräver olika mycket tid vilket kan bidra till stress. 

 

Vad som kunde utläsas var att det råder delade meningar om medarbetarna 

uppskattar systemet eller ej. Många utav respondenterna anser att KPI:erna bidrar till 

stress och att målen inte är realistiskt satta med hänsyn till tid och bemanning. Många 

poängterar att Servicenivån på 80 % inte uppnåeligt med tanke på bemanningen på 

kundserviceavdelningen. De menar att mål måste vara realistiska att uppnå. 

Bemanningen är en utav punkterna som många respondenter vill ska bli bättre. En 

bättre bemanning skulle enligt många leda till att fler mål uppnås. Många pekar ut 

Servicenivån som det mått som motiverar dem minst. De menar att det inte är 

realistiskt att ta samtalen inom 60 sekunder när de kan se att det är väntetid på mer 
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än en halvtimme vissa gånger. Även att väntetiden ibland kan uppgå till denna höga 

siffra är kundserviceavdelningen ändå inte bemannade med mer än till 60-70 % enligt 

handläggarna.  I och med att de har en för låg bemanning ökar trycket vilket leder till 

att samtalsbelastningen blir högre och de drar ut på efterarbetet för att orka med, 

vilket leder till en högre AHT.  Vid en ökad belastning tar energin slut snabbare vilket 

leder till att alla kunder kanske inte får den absolut bästa service som den förtjänar. 

 

Många utav handläggarna beklagar sig även över NKI, som de själva benämner Bright. 

De anser inte att detta mått ger en rättvis bild om hur de behandlar och bemöter 

kunderna. De poängterar exempelvis att deras NKI kan bli negativt på grund utav saker 

de själva inte kan påverka. Exempelvis om varan kunden efterfrågar inte finns i lager 

eller om de får flera missnöjda kunder på rad. De menar att det inte är fel på deras 

service till kund utan yttre saker som handläggaren själv inte kan påverka men det är 

de som får kundens missnöje i sin statistik. De menar att kunden inte bara bedömer 

servicen från kundservice när de besvarar frågorna efter samtalet utan handläggarna 

anser att kunderna de flesta gånger bedömer produkterna eller transportören. De 

anser att även att om de följer de rutiner som finns gällande hur ärenden skall 

hanteras kan de ändå få negativt utslag på sitt NKI. De menar att om de godkänner 

reklamationer eller delar ut kompensationer till kunder kan detta bidra till ett högre 

NKI, men är det rätt? 

 

Bemanning är det som är återkommande bland handläggarna åsikter men även 

utbildning är ett återkommande problem som många tar upp. De menar att mer 

utbildning är nödvändigt för att kunna hjälpa kunderna som ringer. Vissa anser att 

utbildningarna för tillfället är bristfälliga. De vill även få mer information om nya 

produkter men även om gamla. En annan aspekt som återkommer är bristerna i 

datasystemen, de menar på att de måste ha utrustning som fungerar för att uppnå de 

mål som är satta. Systemen är svåra att söka i och en del handläggare poängterade att 

all information inte är tillgänglig på intranätet. Detta leder till ett stressmoment då de 

inte vill lägga tid på att leta efter information när de sitter med kunden i luren.  
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Vissa utav handläggarna påpekar att målen är kvantitativa istället för kvalitativa. 

Medarbetarna anser att det är bättre att hjälpa kunden ordentligt och lösa ut denna 

vid första kontakt istället för att eftersträva att ta så många kunder som möjligt. 

Cheferna ger bara feedback i form av siffror och en del menar att det vore bra att få 

feedback även på annat sätt. Att hela tiden sträva efter att uppnå en siffra anser vissa 

handläggare bidrar till stress och att de känner sig kontrollerade. 

  

Tabell 11: Sammanställning av enkätens öppna fråga 

Positiva aspekter 

- Bra att ha mål att sträva mot  
- Skapar motivation  
- Ger en indikation om hur 

kunderna tycker jag presterar 
- Vilka områden individen måste 

arbeta mer med 
- Effektivare arbete 
- Vilja förbättra sitt utfall av 

KPI:erna  
 

Negativa aspekter 

- Stressande 
- Ej realistiska mål 
- Bemanning 
- NKI ger ingen rättvis bild av vad 

kunden tycker 
- Kan inte påverka utfallet av alla 

KPI:er 
- Inte tillräckligt med kompetens  
- Utbildning 
- Brister i datorsystemen 
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7. Analys 
I följande kapitel kommer studiens empiriska insamling analyseras växelvis med 

referensramen för att lägga fram argument till studiens kommande slutsatser. 

Analysen byggs upp utifrån PMS:ets beståndsdelar: Planering, Styrning och Uppföljning 

för att utvärdera funktionaliteten av IKEA Hemmas PMS. Analysen avslutas med ett 

avsnitt om de förbättringsförslag som studien generat.  

7.1 Utformning 
Inom servicebranschen spelar förtroende en viktig roll då resultatet av en utförd tjänst 

inte kan återtas (Kantsperger & Kunz, 2010). Detta ställer krav på att kunskap finns 

inom IKEA Hemma för att tillgodose kundens behov och leva upp till förväntningarna. 

Det måste ske en förskjutning av styrningen i ett tjänsteföretag, den skall inte fokusera 

på den interna styrningen utan mer fokusera på förhållandet mellan säljare och kund. 

Alltså det ögonblick där interaktionen sker mellan den som utför tjänsten och den som 

tillhandahåller den (Modell, 1995). Detta är något som IKEA Hemma har 

uppmärksammat med deras fyra KPI som alla på något vis skall bidra till nöjdare 

kunder. Målet är nämligen att navigera verksamheten och motivera anställda till att 

skapa hög kundnöjdhet. Tillgänglighet, är till för att säkerställa att handläggarna lägger 

sin arbetstid på kunderna. AHT, skall säkerställa att samtalen inte drar ut på tiden och 

därmed skapar långa kötider. Servicenivån, är till för att kunderna inte skall behöva 

vänta för länge på att få sitt samtal besvarat. Till sist NKI, som är en mätning på total 

kundtillfredsställelse där flertalet faktorer mäts för att visa vad kunden anser gällande 

handläggarens service och engagemang.    

 

Ghalayini och Noble (1996) skriver att syftet med ett PMS är att mäta i vilken 

omfattning målen uppnås genom att utvärdera, kontrollera och därmed skapa 

möjligheter att förbättra processer. Därför bör prestationsmåtten vara väldefinierade, 

syftet skall vara tydligt samt mäta sådant som går att påverka (Neely, 1999). 

Varuhuschefen Svensson berättar att syftet med kundserviceavdelningens KPI är 

förmedla vad arbetsgivaren förväntar sig av handläggarna. I detta fall förväntas de ge 

ett bra kundbemötande, vara tillgängliga och hålla sig inom samtalens tidsgränser. 

Handläggarens insatser värderas utifrån hur väl denne uppnår KPI:ernas mål. Det är 
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vitalt att de prestationsmått som IKEA Hemma utformat fyller sitt syfte och genererar 

hög kundnöjdhet. Kundservicechefen Castor poängterar att det är viktigt att individen 

känner att de kan påverka prestationen samt att måtten är relevanta. Under studiens 

gång är just påverkan något som är återkommande, både vad gäller teoretisk synvinkel 

samt empirisk synvinkel. Att kunna påverka resultatet av KPI:er som mäter 

handläggarens insats kopplat till kund är viktigt med avseende på motivation, något 

som även Merchant och Van der Stede (2007) belyser i sin forskning.  

 
Vid utformning av ett PMS är det betydande att systemet är relevant och lämpligt i 

förhållande till verksamhetens miljö och strategier (Kennerley & Neely, 2003). Bourne 

et al. (2005) skriver att PMS ska utformas på ett sådant sätt att det finns en balans 

mellan externa och interna prestationsmått. IKEA Hemma mäter kundnöjdhet som 

klassas som ett externt prestationsmått medan Tillgänglighet och AHT är interna mått. 

Enligt Anthony och Govindarajan (2007) tar ett väl fungerande PMS hänsyn till både 

interna och externa prestationsmått. IKEA Hemmas tre individanpassade mått fångar 

in både externa och interna resultat.  

På IKEA Hemma tillämpas flera mått utöver de som benämns KPI i studien. Men de fyra 

KPI som tillämpas på IKEA Hemma är kärnan i avdelningens PMS.  Samtliga KPI följs 

upp på daglig basis och är kritiska för företagets framgång. Måtten benämns KPI av 

avdelningen och även ur teoretiskt avseende klassas måtten som KPI:er. Måtten har 

chefernas fulla uppmärksamhet samt uppfyller de karaktärsdrag Paramenter (2010) 

listar som särdrag för KPI:er. KPI:er kan syfta till olika saker i en verksamhet. De mått 

som tillämpas på kundserviceavdelningen har olika funktioner de syftar bidra till. 

Gemensamt för alla måtten är att de ses som lärande KPI:er då de påvisar den 

samverkan IKEA Hemma vill uppnå med dessa, alltså måtten skall som helhet bidra till 

högre kundnöjdhet. Samtliga mått har även en viss nivå som inte får understigas. Det 

är handläggarnas eget ansvar att uppnå denna nivå för respektive mått och ses då 

också som kontrollerande KPI:er.  

IKEA Hemmas PMS är utformat i syfte att uppnå hög kundservice samt för att 

effektivisera verksamheten. Utformningen har skett i samråd med 

kundserviceavdelningens gruppchefer, personalen har alltså fått vara med och utforma 
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måtten.  Det är viktigt att personalen är involverade i framtagandet av ett företags KPI 

eller att de får information och förstår alla måtten och vad de syftar bidra till (Robson, 

2005). Enkätens öppna fråga fångade in många intressanta synpunkter från 

handläggarna. Då alla har olika åsikter och arbetssätt går det inte tillfredsställa alla på 

ett företag.  Det var många som var nöjda med måttens utformning men det var en 

stor andel som hade synpunker gällande måtten. Medarbetarna poängterar bland 

annat att de mål som sätts måste vara realistiska att uppnå. Det råder delade 

meningar om målen är korrekt satta eller inte. Enligt gruppcheferna är målen 

realistiska att uppnå men enligt en del handläggare är de inte det. I enkäten 

framkommer det att några handläggare anser att de blir bedömda för faktorer de inte 

själva kan påverka, exempelvis lagerstatus samt leveranser. Om dessa två faktorer 

leder till en missnöjd kund ligger det utanför handläggarens kontroll. Frågorna i NKI är 

formade utefter att kunden skall bedöma samtalet och handläggarens serviceinsats 

därför är tanken att yttre faktorer inte skall påverka resultatet av NKI.  

Resultatet av NKI grundar sig på vad kunderna svarar på frågorna efter samtal med 

handläggare.  En ökning gällande antal kunder som väljer att besvara NKI har skett 

sedan införandet av det nya systemet våren 2014. En diskussion om vilka kunder som 

väljer att besvara NKI kan hållas. Självklart kan det vara en viss kundtyp som väljer att 

bli uppringda men detta är inget som IKEA Hemma kan påverka. Det kan ändå finnas i 

åtanke att det inte alltid är ett representativt urval av populationen som väljer att 

besvara NKI. En förbättring gällande svarsprocenten har skett vilket tyder på ett mer 

tillförlitligt svar samt att bredden på vilka typer av kunder som besvarar NKI blir högre 

än tidigare.  

7.1.1 KPI:ernas utformning 
NKI 
IKEA Hemmas främsta KPI är NKI som mäts genom sju frågor som kunden får besvara 

efter samtal med handläggaren. Frågorna värderas lika och tillsammans resulterar de i 

ett NKI-värde. Nedan följer de sju frågorna:  

1. Hur upplevde du väntetiden innan du kom fram till en handläggare? 

2. Hur var din helhetsupplevelse av samtalet?  

3. Hur upplevde du handläggarens service och engagemang i samtalet? 
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4. Hur upplevde du handläggarens kunskap om IKEAs tjänster och produkter? 

5. Är detta första gången du kontaktar oss angående detta ärende? 

6. Löste vi ditt ärende idag? 

7. Blev du erbjuden något du inte hade förväntat dig? Till exempel information om 

pågående kampanjer eller andra produkter?  

 

Bergman och Klefsjö (2012) poängterar vikten av totalintrycket vid mätning av NKI. 

Totalintrycket är det som är avgörande för kundens framtida värdering av företaget. 

Vidare skriver författarna att även enskilda faktorer kopplat till kundupplevelsen är 

minst lika viktigt att mäta. IKEA Hemma fångar in kundens totalintryck genom att 

kunden får besvara alla sju frågorna. Bredden på de sju frågorna fångar även in olika 

dimensioner på vad kunden värdesätter. Gruppcheferna ser genom dessa frågor vad 

handläggarna behöver förbättra för att erhålla högre NKI. Handläggarna poängterar 

dock att deras NKI kan bli negativt på grund av faktorer de själva inte kan påverka. De 

två frågor som är markerade kan inte påverkas av individen själv. Fråga 1 handlar om 

bemanning samt hur gruppen i stort presterar medan fråga 5 handlar om ifall tidigare 

handläggare lyckats lösa ut kunden eller inte. Om kunden är väldigt nöjd med 

handläggarens service samt kompetens kan betyget dras ner på grund av faktorer som 

inte kan påverkas. Om varje fråga värderas lika, 14,3 % kan en handläggare utföra bra 

kundservice för att erhålla en nöjd kund men ändå få en NKI på 71,4% (100 %- (14,3 

%*2)). Alltså opåverkbara faktorer drar ner handläggarens NKI.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är det KPI som mäter hur mycket tid handläggaren lägger på kund under 

en arbetsdag. Målet är att alla skall lägga 93 % av sin arbetstid på kund. Tillgänglighet 

är ett tydligt mål på avdelningen och anger vad som förväntas av respektive 

handläggares disponering av tid under en arbetsdag, detta överensstämmer med Youn 

et al. (2012) som menar att klara och specifika mål leder till samordning. 

AHT 

Detta KPI är ett produktivitetsmål som skall mäta genomsnittlig hanteringstid per 

kundkontakt. Målet kan tyckas okomplicerat samt att inga oklarheter förekommer. 

Gruppchef Edgren poängterade dock att det kan finnas kryphål i systemet. Systemet 
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visar   inte   vad   personalen   gör   under   kodning   ”efterarbete”   och   menar   att   han sett 

tendenser på att personalen gör andra saker under denna tid än vad kodningen visar. 

Edgren har själv ingen lösning till detta problem. Enligt Robson (2005) är det en stor 

skillnad   på   personalens   beteende   om   de   är   i   “in   control”   istället   för   att   “being 

controlled”.  Därför  kanske  ändå  personalens  arbetsinsats   förbättras  genom  att   sköta  

sin kodning själv. Ifall handläggarna känner att de blir kontrollerade kan det leda till att 

de inte känner sig motiverade för att utföra arbetet. Även Edgren uttryckte vikten av 

att få handläggarna att känna ansvar, han menade att de bli motiverade om man låter 

dem  ”äga  bollen”.  

 

Servicenivå 

Servicenivån (besvara 80 % av samtalen inom 60 sekunder) är det KPI som individen 

själv inte kan påverka i sitt dagliga arbete. Måttet är ett gruppmål och något som 

kundserviceavdelningen skall uppnå. Det är faktorer som bemanning och inkommande 

samtal som påverkar Servicenivåns resultat. Handläggarna poängterade att 

bemanningen sällan eller aldrig är fullständig och med hänsyn till detta blir det svårt 

att uppnå målet. Målet ställer krav på att alla på avdelningen besvarar samtalen inom 

sextio sekunder samt att bemanningen är satt i proportion med samtalsvolymen. På 

morgonen ligger alltid servicenivån på 100 % men när medarbetarna går hem kan 

servicenivån vara nere på ett par procent.  

 

Sammanställningen av IKEA Hemmas KPI:er i tabell 2 och 3 visar hur respektive KPIs 

utfall varit vecka 42-11. I tabellerna är det värt att notera att högt NKI inte behöver 

betyda hög Servicenivå. Under vecka 44-50 var NKI för kök mellan 67-72 % medan 

Servicenivån låg på 3-8 %. Under exempelvis vecka 50 var NKI för möbler 81 % och 

Servicenivån var 22 %, medan vecka 51 var NKI 79 % och Servicenivån 39 %. Utifrån 

ovan sagt behöver alltså inte en hög Servicenivå betyda ett högre NKI. Lynch och Cross 

(1995) menar att de prestationsmått som utformas måste ge feedback på hur effektivt 

organisationen tillhandahåller värde till kund. Mäts rätt saker utifrån vad kunden 

värderar? I enlighet med Lynch och Cross (1995) ska saker som kunden värderar mätas, 

detta är något som IKEA Hemma kan se över, är det verkligen viktigt för kunden att 

komma fram till en handläggare inom 60 sekunder?  
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7.2 Styrning av tjänsteföretag 
IKEA Hemma har valt att fokusera på fyra KPI som enligt dem är de viktigaste 

framgångsfaktorerna för en hög kundnöjdhet. NKI är kärnan i organisationen och det 

KPI som är viktigast, medan Tillgänglighet, AHT och Servicenivå är produktivitetsmått. 

Så sent som i höstat uppdaterades PMS:et vilket tyder på att de vill ha ett uppdaterat 

samt funktionellt system att arbeta utefter. Olve och Samuelson (2008) belyser att om 

ett PMS skall bidra till dess syfte krävs det att företag kontinuerligt utvärderar och 

uppdaterar sitt system. Utifrån intervjuer med chefer märks det tydligt att resurser 

läggs på att göra systemet så bra som möjligt. Gruppcheferna arbetar för att KPI:erna 

ska bli en del av handläggarnas arbete genom uppföljningar samt dagliga dialoger. 

Tabellerna 7 och 8 påvisar att majoriteten av handläggarna anser att de fått tillräckligt 

med information om måtten samt att de vet vad som förväntas av dem. Mötena samt 

uppföljningarna som gruppcheferna arbetar med varje vecka har alltså gett resultat. På 

daglig basis kan handläggarens själv kontrollera sitt NKI medan Tillgänglighet och AHT 

mejlas ut varje vecka. 

 

Då IKEA Hemma satsar mycket på att handläggarna skall förstå och veta systemets 

resultat är det förvånansvärt att endast 31 % av handläggarna vet vilka alla fyra KPI:er 

är, se tabell 9. KPI:ernas medelvärde, se tabell 4 relaterat till motivation av KPI:erna 

ligger  mellan  1,98  och  2,32,  vilket   indikerar  på  att  handläggarna   i   snitt   svarat  ”Håller  

delvis  med”.  Alltså att de delvis håller med om att de motiveras av KPI:erna, vilket 

tolkas som ett positivt svar. Utifrån dessa medelvärden kan poängteras att 

handläggarnas ovetskap om KPI:erna inte har med deras motivation till dessa att göra. 

För även om de inte har vetskap om KPI:erna anser handläggarna att de motiveras av 

dem. Ovetskapen kan bero på att handläggarna får för mycket information gällande 

olika mått som tillämpas och därför blir det svårt att hålla reda på vilka som är KPI:er. 

Det är inte vetskapen som KPI:ernas namn som bidrar till motivation utan istället 

motivationen att skapa nöjda kunder.   

7.2.1 Gap vid styrning  
Det är den personal som möter kunden som har avgörande betydelse (Wilson et al., 

2012). Skäl till att gap 3 uppstår i Gapmodellen, se figur 4 är när tjänsteutföraren inte 

fått vara med när tjänsten utformats, bristande kompetens, samarbete samt tekniska 
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förutsättningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Enligt tabell 10 kan vi utläsa att 35 

handläggare anser att de inte har fullständig kunskap för att hjälpa kunden. Även i 

enkätens öppna fråga var just kompetens samt bristande tekniska lösningar något som 

de ansåg kunde utvecklas på IKEA Hemma. Handläggarna vill exempelvis ha bättre 

system, just nu anser de att systemen sinkar dem då de ibland hakar upp sig eller att 

det är svårt att hitta information som är nödvändig för att lösa kundernas problem. De 

menar också att mer utbildning hade varit till fördel för att ge kunderna den bästa 

servicen, utbildning i företagets system samt om produktutbudet. Detta problem 

hänger även ihop med gap 4 i Gapmodellen (figur 4), som uppstår då företaget antytt 

eller lovat något som företaget sedan inte kan leverera (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Som kund kontaktar man kundserviceavdelningen med tron om att de skall lösa 

problemet. Har då inte personalen den kunskap som behövs tillfredsställs inte kundens 

behov och kunderna blir missnöjda. Tidigare studier har påvisat att det kostar fem till 

sju gånger så mycket att ersätta en förlorad kund än vad det gör att behålla den 

befintliga (Karlöf & Lövingsson, 2007). Då kundserviceavdelningens främsta uppgift är 

att tillfredsställa kunden och alla mått är satta med denna eftertanke bör avdelningen 

se till så att resurser finns tillgängliga för medarbetarna att lyckas med deras arbete. 

Genom att kompetenssäkra samt se till så att systemen innehåller den information 

som är nödvändig för de anställda kan IKEA Hemma förhindra att gap 3 men även att 

gap 4 inträffar.  

7.3 Effekter av prestationsmätning 
Prestationsmått indikerar för personalen vad som är viktigt att fokusera på och vad 

företaget önskar uppnå (Simons, 2000). IKEA Hemmas främsta mål är att uppnå en hög 

kundnöjdhet, därför läggs det mycket tid på uppföljning och utvärdering av KPI:erna i 

syfte att få medarbetarna att arbeta mot målet. PMS är ett verktyg för att motivera 

anställda till ett specifikt beteende som i sin tur ska leda till förbättringar gällande 

kundtillfredsställelse, flexibilitet och produktivitet (Lynch & Cross 1995). KPI:erna kan 

medarbetarna själv följa och det är något de enligt enkäten motiveras av, att följa 

statistiken och identifiera förbättringsområden. För att bidra till förståelse och 

engagemang är det väsentligt att handläggarna får ta del av resultat samt att de får 

feedback relaterat till hur de presterar (Gruman & Saks, 2011). IKEA Hemma satsar 
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mycket på uppföljning av KPI:erna då det sker utskick via mejl varje vecka samt 

personlig genomgång av KPI:ernas resultat varje månad. Det mått som motiverar 

handläggarna mest var NKI där 47 av 63 respondenter svarade att de helt och hållet 

eller delvis motiveras av NKI vilket motsvarar 74,6 % av de svarande personerna. Alla 

KPI har enligt tabell 4 låga medelvärden vilket tyder på att motivationsnivån är relativt 

hög relaterat till KPI:erna. Enligt Merchant och Van der Stede (2007) är 

prestationsmått riktlinjer och ett sätt att motivera anställda. Därför är det viktigt att 

individer känner att målen är motiverande och påverkbara för att åstadkomma det 

företaget vill uppnå med målen. NKI är det KPI som har lägst medelvärde vad gäller 

motivation (1,98), det vill säga att flest handläggare tycker att de helt och hållet eller 

delvis motiveras av KPI:et. Detta låga medelvärde är positivt då det är IKEA Hemmas 

mest centrala KPI. Om PMS är utformat på ett sådant sätt att det inte motiverar 

personalen eller att prestationsmåtten är för högt satta kan det leda till frustration, 

konflikter och negativa attityder (Merchant & Van der Stede, 2007).  

 

Att hela tiden sträva efter att uppnå en siffra anser vissa handläggare bidrar till stress 

samt att de känner sig kontrollerade. I enkäten framkom det att några handläggare 

anser att låg bemanning ökar trycket vilket leder till att samtalsbelastningen blir högre 

och de drar ut på efterarbetet för att orka med, vilket leder till en högre AHT.  Vid en 

ökad belastning tar energin också slut snabbare vilket leder till att alla kunder kanske 

inte får den absolut bästa service som den förtjänar. I snitt ligger alla enkätsvar på ett 

”positivt”  medelvärde,  majoriteten  av  alla  medelvärden  ligger  runt  2,0.  Handläggarna 

är positivt inställda till IKEA Hemmas PMS, det var först vid enkätens öppna fråga där 

flertalet uttryckte en mer negativ syn till systemet. Många utav handläggarna i 

enkätens öppna fråga skrev att alla måtten bygger på statistik, på siffror. De menade 

att den verkliga uppklarningsprocenten inte finns med i beräkningarna, vilket många 

anser att den borde. De menade på att det inte är så kul att bli bedömd med en siffra 

utan att de vill ha feedback i form av ord. Det kan vara så att det inte är KPI:erna i sig 

som det brister utan gruppchefernas hantering av resultaten behöver justeras. De bör 

tänka på sin förmedling av feedback till handläggarna. Mejlutskicken av enbart 

sifferstatistik kan ge en hård uppfattning om handläggarnas prestationer.  
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7.3.1 Ovetskap om KPI:erna 
Av enkäten kan det utläsas att endast 31 %, se tabell 9 av alla medarbetarna vet vilka 

alla fyra KPI som tillämpas på kundserviceavdelningen är. Detta ger en indikation på att 

många utav medarbetarna på kundserviceavdelningen inte ens vet vilka mått de skall 

arbeta efter. Ett PMS används i organisationer för att uppmärksamma anställda 

angående vad som är viktigt att fokusera på och vilka mål som är viktigast (Olve et al., 

1999). Handläggarna verkar inte ha den kunskap om måtten som cheferna tror att de 

har, det är svårt att motiveras av något som man inte har kunskap om. Tung et al. 

(2011) skriver att ju bättre användarna förstår systemet desto mer sannolikt är det att 

de kommer arbeta för att uppnå syftet med det, vilket därmed ökar sannolikheten att 

de önskade resultaten uppnås. KPI:ernas mål uppnås enligt avdelningschefen Widman 

på gruppnivå men inte alla gånger på individnivå. Genom dessa resultat kan vi utläsa 

att engagemanget hos handläggarna finns att skapa nöjda kunder. För trots att alla 

handläggare inte besitter kunskap om alla KPI:er finns det en strävan att göra ett bra 

jobb. IKEA Hemma mäter flertalet mått men har valt att fokusera på fyra centrala 

KPI:er. Handläggarna kan bli förvirrade av många mått och har svårt att veta vilka som 

är de centrala i verksamheten. Flertalet handläggare nämnde dock att de tycker att det 

är bra att ha mål att arbeta mot. 

 

En konflikt gällande KPI:ernas utfall kan förekomma då handläggarens strävan efter att 

uppnå ett KPI kan bli på bekostnad av ett annat. De måtten som detta resonemang 

hänvisar till är AHT och NKI. Då handläggaren strävar efter att uppnå hög NKI, kan det 

krävas längre samtalstider för att säkerställa nöjd kund. Detta är en effekt som 

KPI:ernas utformning bidrar till, det vill säga det finns friktion mellan de båda KPI:erna. 

Detta är en effekt som IKEA Hemma har uppmärksammat, men anser inte att 

betydelsen av denna är så stor. Dock är det en oväntad effekt som studien 

uppmärksammat bidragit till stress. Stress som kan uppkomma hos handläggarna för 

att uppnå båda dessa KPI:er. Gruppcheferna och avdelningscheferna nämner inte 

stress som någon förväntad effekt då de anser att KPI:ernas mål är satta efter 

verksamheten. Flertalet handläggare menar att målen inte är realistiskt satta, vilket 

bidrar till stress.  Om måtten inte är realistiskt satta och att handläggarna inte anser att 

de kan påverka måttens resultat kan motivationen minska.  
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7.3.2 Korstabell mellan påverkan och motivation av NKI 
Som påvisats i studien är påverkan en viktig faktor vid utformning av KPI. Påverkan 

relaterat till KPI:erna är av högsta betydelse för en organisation som IKEA Hemma där 

handläggarens prestationer utvärderas med avseende på KPI:ernas utfall. NKI är det 

KPI som valts ut i korstabellen då detta KPI är det mest betydelsefulla för IKEA Hemma.   

I kommande avsnitt kommer en statistisk analys av motivation av NKI ställas mot 

påverkan av KPI:ernas utfall i syfte att analysera om beroende mellan dessa två 

variabler föreligger på IKEA Hemma.  

 

Tabell 12: Korstabell 1 

 Påverka Total 
Ja Nej 

Motiveras av NKI Ja Count 43 4 47 
% within MotiverasavNKI 91,5% 8,5% 100,0% 

Nej Count 9 5 14 
% within MotiverasavNKI 64,3% 35,7% 100,0% 

Total Count 52 9 61 
% within MotiverasavNKI 85,2% 14,8% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 6,347a 1 ,012 
Continuity Correctionb 4,368 1 ,037 
N of Valid Cases 61   

 
”Motiveras av NKI” är den oberoende variabeln och placeras som Y-värde, medan den 

beroende variabeln ”påverkan” placeras som X-värde. Tabellen visar ett värde på 0,037 

under   ”Asymp. Sig. (2-sided) i Continuity Correction. 0,037<0,05, vilket visar att 

signifikansnivån är acceptabel. Det vill säga det finns grund för att påvisa att ett 

beroende föreligger mellan motivation av NKI och påverkan av KPI:ernas utfall. 43 

respondenter av 61 anser att de motiveras av NKI och att de kan påverka målens 

resultat genom arbetsinsatsen. 91,5 % av de som motiveras av NKI anser att de kan 

påverka KPI:ernas utfall. Enbart 8,5 % av de som anser att de motiveras av NKI tycker 

inte att de kan påverka måttens resultat. Beroendet mellan dessa variabler påvisar hur 

viktigt det är att måtten är påverkbara gentemot motivation av NKI. Detta resonemang 
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styrks även av Thomas et al. (2009) som menar att personalens engagemang ökar om 

de kan påverka måttens resultat.  

7.3.3 Korstabell mellan information och motivation av NKI 
IKEA Hemma lägger mycket tid och resurser på att informera sina handläggare om 

KPI:erna samt resurser på uppföljningar. Ett effektivt informationsflöde är enligt 

Simons (2000) av högsta betydelse för organisationer. Information skapar möjlighet att 

förmedla viktiga beslut, kommunicera direktiv och mål samt att planera framtiden. För 

att undersöka om beroende föreligger mellan tillräcklig information och motivation 

gällande NKI gjordes en korstabell.  

 
Tabell 13: Korstabell 2 

 Information Total 
Ja Nej 

Motiveras av NKI Ja Count 47 0 47 
% within MotiverasavNKI 100,0% 0,0% 100,0% 

Nej Count 13 1 14 
% within MotiverasavNKI 92,9% 7,1% 100,0% 

Total Count 60 1 61 
% within MotiverasavNKI 98,4% 1,6% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 
 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 
Pearson Chi-Square 3,413a 1 ,065 
Continuity Correctionb ,421 1 ,517 
N of Valid Cases 61   

 

Genom att analysera data framgår det att 60 av 61 handläggare tycker att de fått 

information om de fyra KPI:erna och att 47 personer som motiveras av NKI anser att de 

har fått tillräckligt med information om måtten. 98,4 %, av handläggarna i enkäten 

anser att de får information relaterat till KPI:erna. Det råder inga tveksamheter om att 

IKEA Hemma lägger tid och resurser på att informera handläggarna om de fyra 

KPI:erna. Chi-square- tabellen  visar  ett   värde  på  0,517  under   ”Asymp.  Sig.   (2-sided) i 

Continuity Correction. 0,517>0,05, vilket visar att signifikansnivån inte är acceptabel. 

Det vill säga det finns inget som påvisar ett rent statistisk beroende mellan de två 

variablerna. Motivation av NKI är inte beroende av information enligt tabell 13. 
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Information är en viktig del vid styrning av ett företag därför ska det poängteras att 

informationsflödet på IKEA Hemma inte skall uteslutas då det är centralt att inneha 

kunskap om måttens existens och utformning.  

7.4 Resultat - Utvecklingsmöjligheter för IKEA Hemma  
Utifrån utvärderingen av IKEA Hemmas PMS har ett antal utvecklingsförslag formats. 

Nedan presenteras de förbättringsmöjligheter som har identifierats.  

 

Vid mätning av NKI besvarar kunden sju frågor, alla frågor är inte möjliga för 

handläggaren att själv påverka, vilket både Neely (1999) och Thomas et al. (2009) 

nämner som en viktig faktor vid utformning av ett PMS. Nedanstående två frågor 

skulle kunna uteslutas vid mätning av NKI då dessa inte är påverkbara av individen 

själv; 

  

1. Hur upplevde du väntetiden innan du kom fram till en handläggare? 

5. Är detta första gången du kontaktar oss angående detta ärende? 

 

Här följer ett resonemang till varför en reducering av frågor skulle vara en fördel för 

avdelningen. Fråga 1 kan uteslutas då handläggaren själv inte kan påverka utfallet. 

Väntetiden är inget handläggaren själv helt kan påverka, bemanning samt 

inkommande samtal är faktorer som bland annat påverkar resultatet av denna fråga. 

Vidare föreslås att fråga 5 utesluts. Frågan handlar om ifall kunden fått sitt ärende löst 

vid tidigare kontakt och inget handläggaren kan påverka. Efter borttagningen av dessa 

två frågor består nu NKI istället av fem frågor där handläggaren kan påverka utfallet av 

samtliga; 

 

1. Hur var din helhetsupplevelse av samtalet?  

2. Hur upplevde du handläggarens service och engagemang i samtalet? 

3. Hur upplevde du handläggarens kunskap om IKEAs tjänster och produkter? 

4. Löste vi ditt ärende idag? 

5. Blev du erbjuden något du inte hade förväntat dig? Till exempel information 

om pågående kampanjer eller andra produkter?  
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Det är resurskrävande att mäta och följa upp utfall. Därför bör prestationsmätningen 

koncentreras till områden som är viktiga ur företagets perspektiv (Neely et al., 1996).  

Med färre antal frågor blir varje fråga mer betydelsefull vid mätning av NKI. Detta 

kommer skapa mer incitament för handläggarna att få bra resultat på alla frågor. Om 

handläggaren inte uppnår en fråga kommer detta få mer utslag på NKIs resultat 

jämfört med tidigare.  

 

IKEA Hemmas främsta mål är hög NKI och Servicenivån är inte ett mått som 

nödvändigtvis leder till högre NKI som poängterades tidigare i detta kapitel, därför 

skulle Servicenivån kunna uteslutas. Om IKEA Hemma skall mäta väntetid (Servicenivå) 

kan de istället mäta genomsnittlig väntetid som ett gruppmål. Genom att istället mäta 

genomsnittlig väntetid ges en indikation på hur länge kunden i genomsnitt behöver 

vänta tills handläggaren svarar, vilket säger mer än om kunden får svar inom 60 

sekunder eller inte. Genomsnittlig väntetid är dock ett mått som medarbetarna inte 

själva kan påverka, men måttet ger en bättre bild över verksamheten än om kunden 

får vänta över eller under 60 sekunder.  

 

I enkäten kom det upp förslag från handläggarna som menar att fokus borde vara på 

lösa ut kunden vid första kontakt istället för att eftersträva att ta så många samtal som 

möjligt. Karlöf och Lövingsson (2007) skriver att kunder ofta värderar att ärendet löses 

vid första kontakt. För tillfället ligger uppklarningsprocenten (löste vi ditt ärende idag?) 

som en av sju frågor i NKI. Flera handläggare nämnde i enkäten att KPI:erna enbart 

kretsar kring statistik, den verkliga uppklarningsprocenten finns inte med i 

beräkningen. Engagemanget verkar finnas hos medarbetarna att lösa ut kunden vid 

första kontakt. Ett förslag för IKEA Hemma skulle kunna vara att börja mäta  ”first  time  

solution”  som  ett eget KPI. Men i dagsläget vet endast 31 % av alla handläggare vilka 

de fyra nuvarande KPI:erna är. Genom att ytterligare addera mått kan det bli förvirring 

över vad som verkligen är viktigt att fokusera på. Detta resonemang överensstämmer 

även med Kaplan et al. (1999) som menar att ett PMS som utformats med fåtal och 

enkla parametrar anses ofta vara mer effektivt än komplexa system med många 

parametrar. Det blir enklare att skapa en överblick över hela organisationen när ett 
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fåtal prestationsmått utformas. Dessutom kommer varje fråga nu värderas mer då NKI 

efter förslaget kommer bestå utav fem frågor. Varje fråga kommer därför värderas 

med  20  %  vardera.  ”First  time  solution”,  eller  uppklarningsprocenten  kommer  nu  få  en  

mer betydande roll vid mätning av NKI.  

 

En förutsättning för att handläggarna skall kunna hjälpa kunderna på bästa sätt är att 

tillhandahålla bra utbildning och utrustning. Flertalet handläggare har uttryckt sin 

önskan att IKEA Hemma bör utveckla dessa två saker på avdelningen. IKEA Hemma bör 

se till att utbildningar kontinuerligt följs upp för att säkerställa att kunskap finns hos 

personalen. Ett uppdaterat intranät där information uppdateras och är lättillgängligt 

för handläggarna är även något IKEA Hemma kan utveckla för att effektivisera 

verksamheten.  

 

Utifrån funktionaliteten av IKEA Hemmas PMS har förbättringsmöjligheter 

identifierats. Nedan följer ett förtydligande på de förslag som framkommit genom 

studiens analys. 

    

Tabell 14: Förslag på förändringar 

Före  

- Tillgänglighet (93 %) 
- AHT (7 min respektive 10 min)  
- Servicenivå 
- NKI: 

1. Hur upplevde du väntetiden innan du 

kom fram till en handläggare? 

2. Hur var din helhetsupplevelse av 

samtalet?  

3. Hur upplevde du handläggarens service 

och engagemang i samtalet? 

4. Hur upplevde du handläggarens 

kunskap om IKEAs tjänster och produkter? 

5. Är detta första gången du kontaktar oss 

Efter 

- Tillgänglighet (93 %) 
- AHT (7 min respektive 10 min) 
- Genomsnittlig väntetid 
- NKI:  
1. Hur var din helhetsupplevelse av 

samtalet?  

2. Hur upplevde du handläggarens 

service och engagemang i 

samtalet? 

3. Hur upplevde du handläggarens 

kunskap om IKEAs tjänster och 

produkter? 

4. Löste vi ditt ärende idag? 
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angående detta ärende? 

6. Löste vi ditt ärende idag? 

7. Blev du erbjuden något du inte hade 

förväntat dig? Till exempel information 

om pågående kampanjer eller andra 

produkter?  

5. Blev du erbjuden något du inte 

hade förväntat dig? Till exempel 

information om pågående 

kampanjer eller andra produkter?  
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8. Slutsats 
I detta slutliga kapitel presenteras studiens slutsatser kopplat till de två 

forskningsfrågorna. Slutsatsen är uppdelad på de två frågorna.  

 

Genom referensramen framkom det att det gjorts få studier om styrning i 

tjänsteföretag, det var först under 1990-talet som intresset för styrning av 

tjänsteföretag ökade. Genom en utvärdering av individanpassade KPI:er har därför 

studien bidragit till ökad kunskap av PMS i tjänsteföretag. Genom utvärderingen av 

IKEA Hemmas PMS har funktionaliteten av systemet behandlats genom att undersöka 

det mest centrala delarna i PMS:et: Planering, Styrning och Uppföljning. 

Förbättringsförslag har även formats efter utvärdering av IKEA Hemmas PMS. 

 

Hur ser funktionaliteten av IKEA Hemmas prestationsmätningssystem ut? 

Utifrån planering är IKEA Hemmas KPI:er utformade efter avdelningens syfte att 

navigera och motivera handläggarna att arbete utifrån kundens bästa. KPI:ernas mål är 

satta utefter verksamheten vad gäller samtalsvolym och bemanning. KPI:erna är 

utformade på så sätt att handläggarna förväntas ge bra kundbemötande, vara 

tillgängliga och hålla sig inom samtalens tidsgränser. Alla KPI är för närvarande inte 

påverkbara, vilket leder till att handläggarna inte kan styra sitt resultat fullt ut. 

Gällande styrning lägger IKEA Hemma mycket tid på möten i syfte att informera i vilken 

grad handläggarna uppnår KPI:erna. En oklarhet kring måtten har identifierats då 

merparten av handläggarna inte har vetskap om de fyra KPI:erna. Information till 

handläggarna om avdelningens andra prestationsmått kan vara en bidragande faktor 

till personalens ovetskap gällande KPI:erna. Fast handläggarna inte har fullständig koll 

beträffande KPI:erna finns en motivation att tillfredsställa kund, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att KPI:ernas resultat ändå till stor del uppnås. IKEA Hemma är 

måna om att använda ett uppdaterat och väl fungerande system. Genom uppföljningar 

av KPI:ernas utfall identifieras de områden som handläggarna behöver förbättra. 

Genom att kontinuerligt följa upp handläggarnas resultat är gruppchefternas mål att 

motivera samt stötta handläggarna i strävan efter framsteg gällande KPI:ernas utfall. 

PMS:et är accepterat där merparten av de anställda har en positiv syn på systemet och 
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utifrån utvärderingen även funktionellt utifrån sitt syfte. IKEA Hemma måste fortsätta 

arbeta med systemet och uppdatera det för att säkerställa funktionaliteten.  

 

Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras med IKEA Hemmas PMS 

samt hur kan dessa realiseras i systemet? 

Förbättringsmöjligheter har identifierats genom att analysera funktionaliteten av IKEA 

Hemmas PMS.  Nedan presenteras de mest centrala förbättringar som IKEA Hemma 

kan vidta för att förbättra sitt nuvarande PMS.  

 

x En brist gällande KPI:ernas utformning har identifierats. Alla frågor vid mätning 

av NKI är för närvarande inte påverkbara. Genom att utesluta de två frågor som 

handläggaren inte kan påverka kan denna svaghet elimineras. 

Uppklarningsprocenten får även vid borttagning av två frågor större betydelse 

vid mätning av NKI. Detta mått är viktigt för att avdelningen får då färre 

återkommande kunder samt att kunden värderar att få sitt ärende löst vid 

första kontakt.  

 
x Relevansen av Servicenivån har ifrågasatts genom studiens gång och genom 

analysering av dess nytta har även denna uteslutits som ett förslag på 

förbättring till IKEA Hemma. Servicenivån talar inte om hur länge kunden 

faktiskt fått vänta på handläggaren utan bara om samtalet besvaras inom 60 

sekunder eller ej. Förslagsvis kan denna brist gällande information om väntetid 

avlägsnas genom att IKEA Hemma istället börjar mäta genomsnittlig väntetid 

som ett gruppmål.  

 

x Det var en förvånansvärt stor andel av handläggarna som inte hade vetskap om 

alla fyra KPI. IKEA Hemma kan i framtiden enbart fokusera på uppföljning och 

information om KPI:erna gentemot handläggarna. Även 

informationshanteringen av handläggarnas resultat av KPI:erna kan utvecklas. 

Feedbacken till handläggarna från gruppcheferna kan i större utsträckning 

behandlas i form av ord än bara vid siffror.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguider 
 
Intervjuguide 1 – Kundservicechef och avdelningschef möbler  

Syftet är att utvärdera de fyra KPI:er som ni använder er av på kundserviceavdelningen 

vad gäller utformning, syfte samt effekter med systemet.  Vidare kommer även 

eventuella förändringar presenteras gällande hur prestationsmätningssystemet kan 

utvecklas.   

 

* Är det okej att vi använder oss av ditt namn i uppsatsen? 

* Är det okej att vi spelar in? Det inspelade materialet kommer efter publicering att 

raderas.  

 

Allmänt:  

- Vad heter du? 

- Vad arbetar du med inom IKEA Hemma? 

 

Utformning av PMS:et 

- Vad är syftet med det utformade prestationsmätningssystemet som ni tillämpar på 

kundserviceavdelningen? 

-Bakgrunden till de fyra KPI:erna. Vad är syftar varje enskilt KPI bidra till?  

- Anser du att KPI:erna har relevanta mål som ska uppnås? (dvs, 85% kundnöjdhet osv.)  

- På vilket sätt arbetar du med KPI:erna? 

- Hur länge har de nuvarande KPI:erna funnits? 

-Hur var de gamla KPI:erna utformade? 

- Varför ändrades de?  

- Vad tror du orsaken är att alla KPI:er inte uppnås? 

-Ser du ytterligare brister med KPI:erna mer än att de inte uppnås fullt ut?  

 

Uppföljning och arbete med KPI:erna 

- Hur tror du att de anställda påverkas av att KPI:erna inte uppnås? 
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-Hur mycket information får personalen relaterat till KPI:erna?  

-Individuella samtal kopplat till KPI:erna? 

-Vad händer om KPI:erna uppnås? 

-Vilka åtgärder sker om de inte uppnås? 

-Vilka åtgärder tror du skulle behövas för att KPI:erna ska uppnås?  

 

Intervjuguide 2- varuhuschef 

Syftet är att utvärdera de fyra KPI:er som ni använder er av på kundserviceavdelningen 

vad gäller utformning, syfte samt effekter med systemet.  Vidare kommer även 

eventuella förändringar presenteras gällande hur prestationsmätningssystemet kan 

utvecklas.  

 

* Är det okej att vi använder oss av ditt namn i uppsatsen? 

* Är det okej att vi spelar in? Det inspelade materialet kommer efter publicering att 

raderas.  

 

Allmänt:  

- Vad heter du? 

- Vad arbetar du med inom IKEA Hemma? 

 

Utformning av PMS:et 

- Vad är syftet samt vilka mål har ni med det utformade prestationsmätningssystemet 

som ni tillämpar på kundserviceavdelningen?  

- Vad är bakgrunden till de fyra KPI:erna? Vad vill ni uppnå med respektive KPI? 

- Anser du att KPI:erna har relevanta mål som ska uppnås? (dvs, 85% kundnöjdhet osv.) 

- På vilket sätt arbetar du med KPI:erna? 

-I vilken rad uppnås respektive KPI? 

-Ser du några brister med KPI:erna? 

- Vad tror du orsaken är att alla KPI:er inte uppnås? 

 

Uppföljning av KPI:erna 

-Hur kommunicerar du med de anställda relaterat till KPI:erna? 
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Möten/mejl/individuella samtal? 

-Hur mäts KPI:erna? Grupp-, individnivå? 

- Hur sker uppföljningen av KPI:erna? Organisation- respektive individnivå?  

- Vilka effekter upplever du att KPI:erna bidrar till? 

- Tror du de anställda motiveras av KPI:erna i sitt dagliga arbetet? 

- Tror du att de anställda tenderar att vara för generösa gentemot kund gällande tex. 

kompensationer i syfte att erhålla en högre kundervicenivå? Och genom detta 

beteende minska IKEA Hemmas lönsamhet. Mäts det hur mycket kompensationer i 

form av presentkort/pengar varje individ erbjuder kund?   

- Vilka åtgärder tror du skulle behövas för att måtten ska uppnås?  

 

Intervjuguide 3 – gruppchefer 

Syftet är att utvärdera de fyra KPI:er som ni använder er av på kundserviceavdelningen 

vad gäller utformning, syfte samt effekter med systemet.  Vidare kommer även 

eventuella förändringar presenteras gällande hur prestationsmätningssystemet kan 

utvecklas.  

 

* Är det okej att vi använder oss av ditt namn i uppsatsen? 

* Är det okej att vi spelar in? Det inspelade materialet kommer efter publicering att 

raderas.  

 

Allmänt 

- Vad heter du? 

- Vad arbetar du med inom IKEA Hemma? 

-Vad är dina arbetsuppgifter som gruppchef på kundserviceavdelningen? 

-Hur stor grupp ansvarar du för?  

 

Information 

-Hur får du information om KPI:erna från ledningen?  

-Hur mycket information får du?  -anser du att du får tillräckligt mycket information för 

att förmedla vidare denna till medarbetarna? 

-Hur arbetar du för att informera medarbetarna om KPI:erna? 
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- Sker det uppföljning av KPI:erna i grupp? eller är det enbart på individnivå? 

- Tycker du att KPI:erna speglar verksamheten på ett bra sätt? varför/varför inte?  

 

Arbete utifrån KPI:erna 

- Tycker du att KPI:erna har realistiska mål att uppnå?  

-Tycker du att målen uppfylls genom KPI:erna? mäts rätt saker? 

-Om inte? Vilka KPI:erna skulle du vilja addera? Bör något bytas ut? 

-Anser du att det är rätt mängd KPI:erna? 

-Hur arbetar du för att inspirera och motivera de anställda utifrån KPI:erna? 

- Hur ofta följer du och respektive handläggare upp KPI:erna? 

-Är varje handläggare insatt i KPI:erna och dess innebörd?  

-Anser du att medarbetarna vet vad som förväntas av dem för att uppnå målen med 

KPI:erna? 

 

Motivation 

- Hur reagerar de anställda på KPI:erna?  

-Vilka åtgärder vidtas när målen inte uppnås respektive nås?  

-Tror du medarbetarna har måtten i åtanke i deras dagliga arbete? 

- Anser du att medarbetarna har rätt kunskap för att kunna uppnå målen med måtten? 

-Om inga mått hade funnits hur väl hade målen uppfyllts då tror du? 
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Bilaga 2 – Enkätutformning  
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Bilaga 3 -Enkätsvar 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Du har fått information om 

de fyra mål som tillämpas 

på kundserviceavdelningen 

64 1 3 1,39 ,523 

Du vet vad som förväntas 

av dig för att uppnå målen 

63 1 5 1,48 ,692 

Du anser att du får 

tillräckligt med feedback 

relaterat till hur du uppnår 

målen 

63 1 5 1,71 ,771 

Du anser att du kan 

påverka målens resultat 

genom din arbetsinsats 

63 1 5 1,86 ,931 

Jag motiveras av målet 

Bright (Nöjd Kund Index)? 

63 1 5 2,06 1,045 

Jag motiveras av målet AHT 

(Average Handling Time)? 

62 1 5 2,37 ,962 

Jag motiveras av målet 

Tillgänglighet (93%)? 

62 1 5 2,37 1,177 

Jag motiveras av målet 

Servicenivå (Ta 80% av 

samtalen inom 60 sek)? 

62 1 5 2,31 1,049 

Du har målen i åtanke i ditt 

dagliga arbete på 

kundserviceavdelningen 

62 1 5 1,92 ,893 

Du tycker att det är viktigt 

att målens resultat uppnås 

62 1 5 1,92 ,911 

Om målen inte hade 

funnits hade din 

arbetsinsats försämrats 

62 1 5 3,05 1,179 

Du har tillräckliga 

kunskaper för att hjälpa 

kunderna som ringer 

62 1 4 1,76 ,803 

Valid N (listwise) 62     

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Man 19 27,1 27,1 27,1 

Kvinna 51 72,9 72,9 100,0 
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Total 70 100,0 100,0  

 

Vilken avdelning arbetar du på? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Kök 36 51,4 51,4 51,4 

Möbler 34 48,6 48,6 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Hur många år har du arbetat på kundserviceavdelningen på IKEA Hemma? 

(Ange ditt svar med en siffra i heltal, har du arbetat mindre än ett år ange 0 i 

svarsrutan) 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0 18 25,7 26,1 26,1 

1 17 24,3 24,6 50,7 

2 14 20,0 20,3 71,0 

4 6 8,6 8,7 79,7 

5 4 5,7 5,8 85,5 

6 1 1,4 1,4 87,0 

8 1 1,4 1,4 88,4 

9 1 1,4 1,4 89,9 

10 3 4,3 4,3 94,2 

14 3 4,3 4,3 98,6 

16 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 98,6 100,0  

Missing System 1 1,4   

Total 70 100,0   

 
 

Hur många av respondenterna har koll på alla KPI? 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Ej alla rätt 45 63,4 67,2 67,2 

Alla rätt 22 31,0 32,8 100,0 

Total 67 94,4 100,0  

Missing System 4 5,6   

Total 71 100,0   

 

Du har fått information om de fyra mål som tillämpas på kundserviceavdelningen 
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 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  6 8,6 8,6 8,6 

Håller helt och hållet med 40 57,1 57,1 65,7 

Håller delvis med 23 32,9 32,9 98,6 

Tar delvis avstånd 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Du vet vad som förväntas av dig för att uppnå målen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  7 10,0 10,0 10,0 

Hållet helt och hållet med 37 52,9 52,9 62,9 

Håller delvis med 24 34,3 34,3 97,1 

Tar delvis avstånd 1 1,4 1,4 98,6 

Vet inte/Har ingen åsikt 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Du anser att du får tillräckligt med feedback relaterat till hur du uppnår målen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  7 10,0 10,0 10,0 

Håller helt och hållet med 27 38,6 38,6 48,6 

Håller delvis med 29 41,4 41,4 90,0 

Tar delvis avstånd 6 8,6 8,6 98,6 

Vet inte/Har ingen åsikt 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

 

Du anser att du kan påverka målens resultat genom din arbetsinsats 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  7 10,0 10,0 10,0 

Håller helt och hållet med 25 35,7 35,7 45,7 

Håller delvis med 28 40,0 40,0 85,7 

Tar delvis avstånd 5 7,1 7,1 92,9 

Tar helt och hållet avstånd 4 5,7 5,7 98,6 

Vet inte/Har ingen åsikt 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Jag motiveras av målet Bright (Nöjd Kund Index)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  7 10,0 10,0 10,0 

Håller helt och hållet med 21 30,0 30,0 40,0 

Håller delvis med 26 37,1 37,1 77,1 

Tar delvis avstånd 9 12,9 12,9 90,0 

Tar helt och hållet avstånd 5 7,1 7,1 97,1 

Vet ej/Har ingen åsikt 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Jag motiveras av målet AHT (Average Handling Time)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 11 15,7 15,7 27,1 

Håller delvis med 26 37,1 37,1 64,3 

Tar delvis avstånd 17 24,3 24,3 88,6 

Tar helt och hållet avstånd 7 10,0 10,0 98,6 

Vet ej/Har ingen åsikt 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Jag motiveras av målet Tillgänglighet (93%)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 14 20,0 20,0 31,4 

Håller delvis med 27 38,6 38,6 70,0 

Tar delvis avstånd 10 14,3 14,3 84,3 

Tar helt och hållet avstånd 6 8,6 8,6 92,9 

Vet ej/Har ingen åsikt 5 7,1 7,1 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Jag motiveras av målet Servicenivå (Ta 80% av samtalen inom 60 sek)? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 12 17,1 17,1 28,6 

Håller delvis med 31 44,3 44,3 72,9 
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Tar delvis avstånd 10 14,3 14,3 87,1 

Tar helt och hållet avstånd 6 8,6 8,6 95,7 

Vet ej/Har ingen åsikt 3 4,3 4,3 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Du har målen i åtanke i ditt dagliga arbete på kundserviceavdelningen 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 20 28,6 28,6 40,0 

Håller delvis med 33 47,1 47,1 87,1 

Tar delvis avstånd 4 5,7 5,7 92,9 

Tar helt och hållet avstånd 4 5,7 5,7 98,6 

Vet ej/Har ingen åsikt 1 1,4 1,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 

Du tycker att det är viktigt att målens resultat uppnås 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 20 28,6 28,6 40,0 

Håller delvis med 33 47,1 47,1 87,1 

Tar delvis avstånd 5 7,1 7,1 94,3 

Tar helt och hållet avstånd 2 2,9 2,9 97,1 

Vet ej/Har ingen åsikt 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 
 

 

Om målen inte hade funnits hade din arbetsinsats försämrats 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 4 5,7 5,7 17,1 

Håller delvis med 21 30,0 30,0 47,1 

Tar delvis avstånd 13 18,6 18,6 65,7 

Tar helt och hållet avstånd 16 22,9 22,9 88,6 

Vet ej/Har ingen åsikt 8 11,4 11,4 100,0 

Total 70 100,0 100,0  
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Du har tillräckliga kunskaper för att hjälpa kunderna som ringer 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  8 11,4 11,4 11,4 

Håller helt och hållet med 27 38,6 38,6 50,0 

Håller delvis med 25 35,7 35,7 85,7 

Tar delvis avstånd 8 11,4 11,4 97,1 

Tar helt och hållet avstånd 2 2,9 2,9 100,0 

Total 70 100,0 100,0  

 


