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De flesta organisationer är idag målstyrda där måluppföljning sker ge-
nom resultatbaserade styrsystem. Utvecklingen av styrsätt och styr-
system har gått från regelstyrning till fokus på prestationer. Tidigare 
studier visar att inre motivation skapar bättre attityder till arbetet. Det 
leder till bättre prestationer om medarbetaren känner delaktighet och 
får regelbunden återkoppling. I uppsatsen undersöktes hur medarbe-
tare upplever att mål- och resultatstyrning påverkar motivationen och 
arbetsutförandet i en bankverksamhet, samt hur detta tar sig i uttryck i 
handling. Fyra intervjuer med anställda och två informativa samtal 
med chefer genomfördes på två bankkontor. Resultatet analyserades i 
teman formade ur det empiriska materialet. Prestationsjakt, kund-
nöjdhet och tekniska problem är faktorer som påverkar motivation och 
arbetsutförande. Individanpassade och sporrande mål, tydliga system 
och återkoppling visade sig i den här studien vara förutsättningar för 
en väl fungerande mål- och resultatstyrning. Studiens bidrag till ett 
relativt outforskat område, är att synliggöra och öka förståelsen för at-
tityder till mål- och resultatstyrning ur ett medarbetarperspektiv. 

 
 
Det har sedan organisationspsykologi började studeras funnits många åsikter och skolor 
om hur en organisation bör styras för att nå bästa möjliga resultat. Styrning handlar om 
att sätta mål för verksamheten för att uppnå effektivitet och samordna verksamheten 
efter detta (Bruzelius & Skärvad, 2000). Nästintill alla organisationer har utformade 
planer kring mål- och prestationsstyrning. Organisationers mål och HR-strategier är ofta 
kopplade till hur medarbetare motiveras till att prestera, hur en kultur kan skapas som 
främjar prestation samt hur implementering av affärsmässiga strategier och styrsystem 
sker (Lawler, 2003). 
 
Utveckling av styrsätt och styrsystem har genomgått stora förändringar de senaste de-
cennierna. Innan 1950-talet var regelstyrning vanligast och den byråkratiska organisat-
ionen med tydliga hierarkier dominerade. Beslut fattades enligt regler satta av ledningen 
och medarbetarens personliga uppfattningar gavs inget utrymme (Egidius, 2008). På 
1960-talet kom ett annat synsätt att stå i fokus. Medarbetaren fick en större roll och 
skulle styras med mål snarare än regler. Grundidén var att genom målstyrning kunna 
förtydliga vilka resultat som företagsledningen önskade åstadkomma för att sedan låta 
medarbetarna på självständig basis bestämma hur målen skulle uppnås. Huvudidén 
bakom målstyrning var tänkt att kunna sammankopplas med idéer kring organisatoriskt 
lärande (Egidius, 2008). Under 1980-talet skedde ytterligare en övergång från mål-
styrning till fokus på resultat och prestationer (Granberg, 2011). Centralt blev vid denna 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
* Ett stort tack till vår handledare, forskare Marika Melin, för betydelsefull och uppskattad handledning 
under uppsatsarbetet.	  
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tidpunkt och vidare in på 1990-talet att få ersättning i relation till prestation och företa-
gen lade fokus på att ”kvalitetssäkra” sina tjänster genom resultatstyrning. Detta innebar 
att begreppet mål- och resultatstyrning infördes (Egidius, 2008). Under 2000-talet har 
intresset för ren målstyrning försvagats och idag läggs alltmer fokus på performance 
management (Granberg, 2011). Denna styrningsform handlar om att på bästa sätt effek-
tivisera verksamheten utifrån systematik och analys, av både organisationen som helhet 
och dess medarbetare (Egidius, 2008).  
 
Performance management är ett övergripande begrepp för mål- och resultatstyrning på 
individnivå (Drive Management, 2011). Det handlar om att optimera medarbetarens 
prestation i förhållande till uppställda resultatmål. Begreppet kan ibland upplevas som 
svårdefinierat då det varierar hur det används i olika sammanhang då det talas om mål- 
och resultatstyrning. I sin vida mening har det ändå blivit ett centralt begrepp som an-
vänds i allt större utsträckning. Centralt inom performance management är vidare att 
sätta individuella mål, genomföra utvecklingssamtal och kontinuerligt följa upp resul-
taten av individens arbete i syfte att uppnå organisationens affärsmål (Drive 
Management, 2011).  

 
De flesta organisationer, såväl privata och offentliga, är i dag övergripande målstyrda 
där måluppföljningar görs genom resultatbaserade styrsystem (Granberg, 2011). I den 
senaste litteraturen inom HR-området framgår att det idag generellt råder en stark 
kontrollstyrning i form av regelbundna ekonomiska rapporteringar (Granberg, 2011). En 
del i detta är kontinuerlig målrapportering, något som Granberg (2011) menar att många 
medarbetare ständigt utsätts för. Granberg (2011) poängterar att om prestationer ska 
mätas måste detta kunna uttryckas i mätbara enheter och att det som mäts faktiskt är 
relevant att mäta (Granberg, 2011). Bruzelius och Skärvad (2000) framhåller att det är 
viktigt att ett företags vision implementeras på ett bra sätt hos medarbetarna. Dock är 
det inte alltid säkert att organisationens mål och vision stämmer överens med medarbe-
tarnas uppfattning om vad dessa egentligen är (Bruzelius & Skärvad, 2000). Att kunna 
överföra värderingar och attityder till medarbetarna som anses vara grundläggande för 
organisationens framgång, menar de är en nyckel till framgång. Värderingarna, i sin tur, 
införlivas ofta genom uppförandekoder och ledande ”värdeord” för att till viss del 
kunna styra medarbetarens beteende (Bruzelius & Skärvad, 2000).   
 
Peter F. Drucker kan sägas vara målstyrningens fader. Han forskade mycket inom om-
rådet redan på 1970-talet (e.g. Drucker, 1976). Drucker menade att målstyrning funnits 
som fenomen sedan 1930-talet även om det fram till hans tid inte direkt utforskats 
(Rombach, 1991). Finns unisona mål inom en organisation skapar det en möjlighet till 
ett helhetstänkande som genomsyrar alla nivåer i en organisation, från topp till botten 
(Rombach, 1991). En fungerande målstyrning kräver en del förutsättningar. Bland annat 
att det finns en vilja och förmåga att formulera tydliga mål. Likväl att det finns en vilja 
och förmåga att följa upp graden av måluppfyllelse samt att det förekommer en konti-
nuerlig dialog mellan medarbetare och chefer (Svensson, 1997). En annan betydelsefull 
förutsättning är, enligt Svensson (1997) att det förekommer en levande dialog mellan de 
olika nivåerna i organisationen rörande resultaten. Detta ställer krav på chefers age-
rande. Det är av stor vikt att chefer skapar goda förutsättningar för de anställda att utföra 
ett så bra arbete som möjligt (Svensson, 1997). 
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Røvik (2000) beskriver vikten av att ha en heltäckande uppfattning om en organisations 
övergripande mål som bör preciseras, mätas och utvärderas på enhetsnivå och sedan på 
individnivå. Att bryta ner organisationens mål på individnivå skapar, enligt Røvik 
(2000), en större förståelse för organisationens helhetssyn och verksamhetsmål hos 
medarbetaren.  
 
Det är viktigt att planering kring mål- och resultatstyrning och direktiv för hur styr-
ningen ska fungera ligger på en överkomlig nivå (Rombach, 1991). Annars finns risk 
för att arbetsuppgifterna i sig kommer i kläm, vilket på det stora hela missgynnar orga-
nisationen. Det är också viktigt att det som avses att mätas genom mål- och resultat-
styrning faktiskt går att mäta med de verktyg som används och att rätt verktyg och sy-
stem finns att tillgå (Rombach, 1991). 
 
Som framgår ovan utgår majoriteten av litteraturen på området ifrån ett organisatoriskt 
perspektiv och fokuserar på hur verksamheter kan styras på ett effektivt sätt. Få studier 
beaktar medarbetarens upplevelse av styrning avseende mål och resultat. Det är därför 
av intresse att belysa hur medarbetare förhåller sig till och påverkas av organisationers 
styrsystem. Vi vill här försöka bidra med något värdefullt till forskningen då området är 
relativt outforskat. Resultatstyrning är något som ofta förekommer inom kunskaps-
intensiva sektorn (Allvin, Aronsson, Hagström, Johansson & Lundberg, 2006). Det är 
därför relevant att genomföra studien i en sådan verksamhet. I föreliggande studie val-
des att undersöka en bank. Då redan etablerade kontakter upprättats fullföljdes denna 
studie i samma organisation. Förhoppningen är att kunna bidra med kunskap till 
forskningsområdet genom att synliggöra medarbetarens inställning till och upplevelse 
av mål- och resultatstyrning, samt få en förståelse för hur styrsystem och mål kan på-
verka motivation och arbetsutförande.  
 
Tidigare forskning 
I följande avsnitt beskrivs tidigare forskning, begrepp och teorier som är av relevans för 
vårt forskningsområde. Avsnittet inleds med tidigare forskning och därefter följer en 
presentation av begrepp och teorier.  
 
Nyligen publicerade studier pekar på att det idag är ett större tryck på att organisationer, 
såväl privata som offentliga, ständigt ser över sina framtidsplaner i termer av utveckling 
och prestation i syfte att demonstrera sin tänkta framgång och konkurrenskraft (Selden 
& Sowa 2011). För att möjliggöra formandet av en bra och effektiv organisation, menar 
de att delaktighet, engagemang och kompetens hos medarbetare är nyckelfaktorer som 
leder till en organisations framgång och överlevnad (Selden & Sowa, 2011). Bowen och 
Ostroff (2004) menar vidare att HR-avdelningens arbete med processer som dessa har 
en inverkan på medarbetarens attityd till arbete och organisation och kan vara orsaken 
till specifika beteenden. För att få medarbetare att prestera väl i linje med organisation-
ens mål krävs att positiva attityder till verktygen framkallas. Avgörande är huruvida det 
finns en samstämmighet i uppfattningen av organisationsmål, styrning och eventuell 
belöning mellan medarbetaren och organisationen (Bowen & Ostroff, 2004). Annan 
forskning på området visar att effektiviteten av mål- och prestationsstyrningsstrategier 
ökar då det föreligger kontinuerlig återkoppling och att medarbetarens mål är uttalade 
och förutbestämda. (Lawler, 2003). 
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Burke och Wilcox (1969) har i tidiga studier på detta område visat på att ju mer del-
tagande medarbetaren känner sig och får uttrycka sina egna idéer och åsikter, desto 
bättre inställning till arbetet och att bli bedömd utifrån sin prestation föreligger. Är 
medarbetaren nöjd med detta finns en större vilja att förbättra sin egen arbetsinsats. Vi-
dare menar Burke och Wilcox (1969) att det är viktigt med kontinuerliga uppföljningar 
för att bibehålla en positiv inställning. Sker inte regelbundna uppföljningar tenderar den 
enskilde individen att inte ha samma positiva inställning till sin arbetsinsats. Hur åter-
koppling från chefen till medarbetaren sker spelar också roll för medarbetarens moti-
vation att prestera (Burke & Wilcox, 1969). Burke och Wilcox (1969) menar att kom-
munikationen ska vara rak och tydlig för att ett återkopplingstillfälle ska vara givande. 
Studien visar på att beroende på hur återkoppling framförs kan det få effekt på hur med-
arbetaren motiveras i sin vilja att prestera och uppnå uppsatta mål (Burke & Wilcox, 
1969). Detta får även medhåll från Lawler (2003) som menar att en chef måste vara 
lyhörd och uppmärksam på sina medarbetare och ha kompetens till att förmedla åter-
koppling samt att kunna bedöma dennes arbetsinsats.  
 
Enligt en annan artikel är flexibilitet och goda attityder något kunskapsintensiva företag 
värdesätter högt (Horwitz, Heng och Quazi, 2003). Horwitz et al. (2003) menar att om 
medarbetarnas goda inställning till arbetet bibehålls finns förutsättningar för att skapa 
en effektiv organisation. Här är det viktigt att se till medarbetarens individuella behov, 
önskemål och intressen för att kunna motivera denne i arbetet. Studien visar på att tyd-
liga HR-strategier kan underlätta detta och bidra till ett bättre arbetsutförande av de an-
ställda (Horwitz et al., 2003). Detta får också stöd av Armstrong (2009) som menar att 
motivation är en drivkraft för handling. Han menar att det är en förutsättning att indivi-
den känner ett värde i arbetsutförandet och förstår vikten av detta (Armstrong, 2009).  
 
Många studier i organisationer där bedömningsverktyg används pekar dock på att 
verktygen som används för att mäta medarbetarens prestation är otillfredsställande. 
Trots detta är olika bedömningsverktyg centrala för att styra organisationer och dess 
medarbetare för att bli en mer effektiv organisation (Fletcher, 1997; 2001, refererat i 
Kuvaas, 2006). Således menar Kuvaas (2006) att det är av stor vikt hur medarbetaren 
förhåller sig till dessa verktyg då de kan påverka både motivation, prestation och 
utveckling i organisationen. Kuvas (2006) har undersökt huruvida motivationen hos 
medarbetare påverkas av bedömning och vad detta har för effekt på prestationen med 
utgångspunkt i Deci och Ryans (1985) teori om inre motivation. Deci och Ryan (1985) 
menar att inre motivation kommer av våra behov att känna oss kompetenta och 
självbestämmande. Arbetet måste innehålla variation och vara tillräckligt komplext 
samt innehålla utmaningar för att kunna engagera arbetaren. Motivationen kommer 
omedvetet genom att personen känner sig uppskattad och trivs i sitt arbete. Om arbetet 
är viktigt, intressant och utmanande kan individen använda sina färdigheter och 
utvecklas (Deci & Ryan, 1985). Genom dialog, menar Deci och Ryan (1985) att den 
inre motivationen kan öka vilket i längden påverkar medarbetarens upplevda 
kompetens. Ju mer inre motivation medarbetaren känner, desto troligare är det också att 
återkoppling tas emot på ett bra sätt (Deci & Ryan, 1985). Kuvaas (2006) har i sin 
studie funnit stöd för att ju mer nöjd en medarbetare är med den återkoppling som ges, 
desto bättre motivation, engagemang och arbetsutförande skapas hos denne. Detta, 
menar Kuvaas (2006), hänger indirekt ihop med den inre motivationen då inre 
motivation skapar mer positiva attityder hos medarbetaren.  
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Sammanfattningsvis kan konstateras att ovanstående forskning kommit fram till att hög 
inre motivation skapar en bättre attityd till organisationen och arbetet, vilket i sin tur 
leder till bättre prestationer om medarbetaren samtidigt känner sig delaktig och får 
regelbunden återkoppling.  
 
Centrala begrepp 
Nedan följer en beskrivning av begrepp som är centrala för studien. 
 
 Kunskapsföretag. 
Ett kunskapsföretag karaktäriseras, enligt Horwitz et al. (2003) av problemlösning, 
kreativitet och kundanpassning. En bank som organisation faller inom ramen för vad 
som är signifikant för ett kunskapsföretag. Organisationsstrukturen kan variera bero-
ende på organisationens storlek och form. Arbetsuppgifterna är ofta komplexa och icke-
standardiserade. I allmänhet krävs eftergymnasial utbildning hos medarbetarna, som ses 
som kunskapsföretagets störta resurs (Sveiby, 1990). Även Blomé (2000) pekar på per-
sonalen som den viktigaste resursen i företaget. Blomé (2000) menar att kunskaps-
intensiva företag alltid står under förändring och utveckling, vilket kräver ständig an-
passning, både i organisationsstrukturen och hos medarbetarna. Det gäller att hitta en 
väg där både företag och medarbetare kan utvecklas parallellt samtidigt som effektivitet 
upprätthålls och medarbetaren trivs och finner välmående. Här spelar väl utarbetade 
HR-strategier och målstyrning en viktig roll (Horwitz et al., 2003). 
 
 Mål- och resultatstyrning. 
Centralt i mål- och resultatstyrning är att sätta upp mål och följa upp prestationer. I fo-
kus är att uppnå uppställda resultatmål (Locke & Latham, 1990). Rombach (1991) 
beskriver ett mål som en idé om vad individen strävar efter att uppnå. Han menar att ha 
ett mål och en riktning är en förutsättning för att styra ett företag. Målstyrningen handlar 
om att formulera mål, genomföra dessa, samt följa upp arbete på ett aktivt sätt 
(Rombach, 1991). Svensson (1997) definierar mål- och resultatstyrning som resultatmål 
som anges för en verksamhets alla delar och att uppföljning sker i syfte att stämma av i 
vilken mån mål har uppfyllts. Till detta hör att ledningen i verksamheten anger vad som 
skall åstadkommas samtidigt som de anställda i varierande grad har möjlighet att själva 
bestämma hur detta skall gå till (Svensson, 1997). 
 
 Psykologiska behov. 
Måluppfyllelse är en viktig del inom ramen för mål- och resultatrapportering men för att 
lyckas krävs rätt förutsättningar. Väsentligt är att den enskilde individen känner att de 
psykologiska behoven kompetens (competence), autonomi (autonomy) och relaterande 
(relatedness) tillgodoses (Reeve, 2009). Med kompetens menas ett sökande efter 
utmaningar och en strävan att ständigt utvecklas. Viktigt är att färdigheten är på samma 
nivå som utmaningen. Autonomi är ett inre behov som innebär en upplevelse av 
valmöjligheter och att personligen kunna styra över ens beteende. Upplever medarbetare 
hög grad av autonomi innebär det ofta en högre grad av motivation och engagemang, 
vilket i sin tur leder till att de kan utvecklas och prestera. Relaterande är det tredje 
psykologiska behovet. Det handlar om att ha nära emotionella band till andra samt till 
andra grupper eller organisationer, vilket i sin tur kan minska graden av stress och 
bidrar till en ökad grad av motivation. Tillhörighet i form av utbytesrelationer är 
huvudsakligen de relationer som medarbetaren har till andra kollegor. Gemensamma 
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relationer syftar till familj och nära vänner (Reeve, 2009). Det är viktigt att individen 
kan relatera till organisationen som helhet och förstå vad denne bidrar med vad gäller 
värde och delinsats för företagets totala resultat och måluppfyllelse (Granberg, 2011).  
 
Teori 
Motivation, beteende och attityder är centrala ämnen för vårt forskningsområde då dessa 
kan relateras till medarbetares förhållningssätt till mål- och resultatstyrning. I följande 
avsnitt presenteras därför teorier som knyter an till dessa områden. 
 
 Motivation och återkoppling. 
Utifrån ett HR-perspektiv handlar motivation om att få de anställda att följa den riktning 
och de mål organisationen satt för att nå goda resultat (Armstrong, 2009). Armstrong 
(2009) menar att motivation på arbetet kan uppstå genom medarbetarnas självständiga 
arbete och återkoppling, eller genom belöning och befordran. För att mål- och resultat-
styrning ska fungera och framkalla beteenden som uppskattas av organisationen fordras 
att medarbetaren agerar i linje med de uppställda målen (Bruzelius & Skärvad, 2000). 
För att åstadkomma en prestation och nå fram till ett mål, krävs engagemang från indi-
viden. Detta engagemang, eller målorienterade beteende, uppkommer från individens 
motivation (Reeve, 2009).  
 
Locke och Latham (1990) har utifrån mål- och resultatstyrning som motivationsfaktor 
grundat goal setting theory (målsättningsteorin). Teorin handlar om att förbättra en 
prestation genom att sträva efter uppsatta mål (Locke & Latham, 1990). Ju svårare ett 
mål är desto mer ansträngning krävs för att prestera. För att höja motivationen är det 
enligt goal setting theory även viktigt att ha överenskomna och krävande mål om det 
dessutom responderas av återkoppling, (Bandura & Cervone, 1983; Becker, 1978; Erez, 
1977; Strang, Lawrence & Fowler, 1978; Tubbs, 1986, refererat i Reeve, 2009). Att få 
regelbunden återkoppling på utfört arbete är av vikt för att veta att medarbetaren är på 
rätt väg eller om något borde förändras i strävan efter att uppnå sitt mål (Locke & 
Latham, 1990). 
 
Vidare är återkoppling viktigt för att kunna vidareutveckla sin kompetens. Denna ska 
komma från både uppgiften och från andra (Reeve, 2009). I kunskapsintensiva 
organisationer där dynamiken förefaller vara hög är det av extra stor vikt att metoder i 
form av återkoppling tillämpas (Latham, 2003). För medarbetare får återkopplingen en 
omedelbar verkan i form av att denne upplever en minskad oklarhet och en ökad känsla 
av mening (Westlander, 1993). På lång sikt innebär återkoppling att medarbetaren 
upplever en högre grad av stärkt identitet vilket i sin tur leder till ett ökat känslomässigt 
välbefinnande (Westlander 1993). Att få bekräftelse och beröm på utfört arbete har 
enligt Westlander (1993) en positiv effekt på individens inställning att klara av även 
svåra situationer. Sett ur ett långsiktigt perspektiv innebär denna bekräftelse en ökad 
grad av självkänsla vilket också har en positiv inverkan på individens känslomässiga 
välbefinnande (Westlander, 1993).  
 
Latham (2003) menar att även mål kan reducera stress, i synnerhet då målen uppfattas 
som rimliga och inte blir en börda i form av för många till antalet uppsatta mål. Enligt 
goal setting theory är det viktigt att målen är realistiska och inte sätts för högt. 
Ouppnåeliga mål blir istället ett överkrav. Det är också viktigt att målen är tydliga och 
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specifika (Locke & Latham, 1990). Vidare kan specifika tidsramar vara underlättande, 
enligt goal setting theory. Det krävs dock att individen accepterar de uppsatta målen, 
både i tydlighet och i svårighetsgrad, för att de ska kunna uppfyllas (Locke & Latham, 
1990). Dessa aspekter är närliggande de faktorer som utgör grunden i SMART-
modellen som vidare tar fasta på att mål och arbetsuppgifter bör vara mätbara och att 
individen känner delaktighet i målsättningen. Nämnda faktorer är av vikt för att kunna 
ta till sig mål (Armstrong, 2009). Uppfylls dessa SMART-kriterier leder det till ökad 
ansträngning och ihärdighet hos individen, vilket torde öka energin till att utföra en 
uppgift. Individen blir därmed mer uppmärksam och strategisk i sitt planerande och 
ökar fokus på det uppsatta målet och prestationen som sådan (Reeve, 2009).  
 
Baksidan av goal setting theory är det faktum att oönskade effekter kan uppstå om 
uppsatta mål inte fullföljs (Reeve, 2009). Latham (2003) menar att delaktighet och 
engagemang hos medarbetaren i arbetsutförandet bör eftersträvas. Dock kan det, om 
målen upplevs vara för svåra, resultera i att engagemanget brister och man lyckas sämre 
med att uppnå målen (Latham, 2003). Om medarbetaren upplever målen som för högt 
uppsatta finns risk att denne känner sig tappa kontrollen över arbetsutförandet. Effekten 
av detta kan hos medarbetaren te sig i form av negativ stress och en upplevelse av att 
misslyckas (Latham, 2003). Detta, menar Reeve (2009), kan hämma både kreativiteten 
och den inre motivationen. Teorin kritiseras vidare för att vara begränsad i sin 
tillämpbarhet då den är bäst lämpad att appliceras i arbeten som är ensidiga och 
monotona, vilket arbetet i en kunskapsintensiv organisation till största del inte är 
(Reeve, 2009). 
 
 Beteende och attityder. 
Hur individen fattar beslut och agerar är enligt Bruzelius och Skärvad (2000) subjektivt. 
En individs beteende påverkas av många faktorer, både inom och utanför individen. 
Medarbetarens självuppfattning, självförtroende, arbetsmiljö och arbetsuppgifter är 
några exempel (Bruzelius & Skärvad 2000). God självuppfattning och gott själv-
förtroende bidrar till ökad prestation då individen upplever sig ha hög kontroll och kän-
ner sig trygg i sig själv (Bruzelius & Skärvad, 2000). För att förstå en individs beteende 
krävs också förståelse för dennes motivation, attityd och värderingar.  
 
Begreppet attityd definieras i Nationalencyklopedin som ”en varaktig inställning som 
har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man är för eller emot 
något” (Rosén, 2012). Attityder har studerats väl inom socialpsykologin och på ett 
psykologiskt plan fyller de en funktion för individen då attityder kan sägas förenkla hur 
denne tar till sig omgivningen (Rosén, 2012). Bohner & Wänke (2002) menar att 
attityder är en samling tankar, värderingar och beteendemässiga avsikter som individen 
har gentemot ett objekt eller en situation. Attitydbegreppet kan sägas bestå av tre 
komponenter. Individens subjektiva tankar och föreställningar gentemot ett visst objekt 
kallas den kognitiva komponenten. Den andra komponenten handlar om individens 
emotioner till objektet. Detta är den affektiva komponenten. Den tredje komponenten är 
beteendekomponenten vilken handlar om individens tendens att bete sig på ett visst sätt 
i en given situation, eller mot ett visst objekt (Bohner & Wänke, 2002). Attityder 
förutsätts påverka beteendet. Det är därför viktigt för företag att medarbetarnas attityder 
överensstämmer med företagets vision och mål för att kunna skapa motivation till att 
utföra ett gott arbete (Bohner & Wänke, 2002). Detta är ett sett att definiera attityder på.  
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Figur 1. Föreställningar som bakgrundsfaktorer till intention och beteende enligt Ajzen 
(2005). 
 
 
I denna studie ligger fokus dock på Ajzens  (2005) definition av attityder. Ajzen (2005) 
menar att attityder till beteenden kan användas för att förutsäga hur en individ faktiskt 
kommer att bete sig i en viss situation. Attityder skapar en intention till att genomföra 
ett beteende eller att avstå handling. Ovanstående sammanfattar Ajzens theory of 
planned behavior (teori om planerat beteende) (Figur 1) som nedan kommer att 
beskrivas mer utförligt. 
 
Intentionen handlar om individens vilja att handla på ett visst sätt och är en funktion av 
tre bakomliggande variabler: den personliga attityden till ett beteende, individens 
subjektiva upplevelse av socialt tryck att bete sig på ett visst sätt – den subjektiva 
normen – och den upplevda kontrollen som tidigare nämnts. Dessa faktorer kan variera 
från individ till individ, då det handlar om dennes subjektiva uppfattning. Variationer 
kan bland annat bero på personliga, sociala och informativa bakgrundsfaktorer (Ajzen, 
2005). Är attityden positiv kommer ett positivt beteende troligtvis att uppstå och tvärt 
om.  
 
Den personliga attityden till ett visst beteende refererar till hur angelägen individen är 
att handla på ett specifikt sätt i en given situation. Detta har att göra med hur individen 
tror att beteendet kommer att påverka denne vid ett eventuellt genomförande av 
handlingen. Den personliga attityden beror alltså på huruvida individen tror att utfallet 
kommer att påverka denne i positiv eller negativ riktning, om utfallet kommer att gynna 
individen i fråga eller inte (Ajzen, 2005). 
 
Den subjektiva normen handlar om hur individen upplever att den sociala omgivningen 
kommer att reagera på ett visst beteende, om detta uppfyller de normer och värderingar 
som föreligger situationen. Stämmer individens egen attityd överens med de sociala 
referensramarna blir intentionen högre att handla på ett visst sätt. Ju viktigare individen 
anser att omgivningens åsikter är, desto troligare är att de påverkar intentionen (Ajzen, 
2005). 
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En individs beteende beror inte bara på intentionen utan också till stor del på upplevd 
kontroll över situationen. Graden av kontroll påverkas av både av interna och externa 
faktorer. Exempel på interna faktorer är vilken information individen har att tillgå, vilka 
färdigheter för uppgiften individen har, vilka möjligheter till genomförandet som 
föreligger, vilka känslor som uppstår i situationen och under vilket ”tvång” individen 
står under. Externa faktorer handlar om situationen och vilka möjligheter denna ger, om 
rätt verktyg finns att tillgå och huruvida dessa fungerar eller ej. Av vikt är också att det 
finns en vilja att genomföra en viss handling. Här spelar individens upplevelse av 
ovanstående faktorer roll. När individen upplever sig ha kontroll över hur denne kan 
bete sig finns en större chans att dennes intention att handla infaller (Ajzen, 2005).  
 
Den upplevda kontrollen kan enligt modellen också ha en påverkan på beteendet direkt. 
Detta har till stor del att göra med individens motivation. Upplever individen ha kontroll 
och resurser till en viss handling påverkar det dennes motivation i positiv riktning att 
uppnå ett mål. Den positiva attityden beror, enligt teorin, på vad individen har för 
uppfattning om vilka konsekvenser en viss handling kommer att få och hur kostsamma 
dessa blir för individen. Sammanfattningsvis konstateras att föreligger attityden att ett 
visst beteende kommer att resultera i positiva konsekvenser, är intentionen större att 
genomföra detta beteende och tvärt om (Ajzen, 2005).	  
 
Med grund i Theory of planned behavior, menar Ajzen (2005), att det är viktigt för en 
organisation att se och förstå sina medarbetare för att uppnå bästa möjliga resultat och 
fungera väl. Om oönskvärda beteenden förekommer på arbetsplatsen måste företaget 
vidta åtgärder för att förändra dessa beteenden (Ajzen, 2005). 
	  
Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa hur styrsystem i en kunskapsintensiv verksamhet på-
verkar medarbetarnas motivation och arbetsutförande. Detta syfte innefattar följande 
frågeställningar:  
 
På vilka sätt påverkar styrsystemen medarbetarnas sätt att utföra sitt arbete och vilka 
uttryck tar det sig i deras handlande? 
 
Hur upplever medarbetarna att deras arbetsmotivation påverkas av att styras av mål? 
 
 

M e t o d  
 

För att besvara studiens övergripande forskningsfråga, som handlar om hur medarbeta-
res motivation och arbetsutförande påverkas av styrsystem i en kunskapsintensiv orga-
nisation, valdes en kvalitativ ansats. Då forskningsfrågan handlar om att undersöka och 
förstå individers upplevelse av att styras av mål och förhållningssätt till styrsystemen, 
genomfördes intervjuer med medarbetare samt informativa samtal med chefer på en 
bank. Valet av att genomföra intervjuerna på en bank gjordes med utgångspunkt att det 
är en kunskapsintensiv organisation där styrsystem är vanligt förekommande. Då en 
banks rutiner och medarbetarnas upplevelse av utvecklingssamtal undersöktes i en tidi-
gare förstudie hade vi access till denna verksamhet och valde därför att fortsätta studien 
inom samma verksamhet. Banken som besöktes är en svensk bank med fokus på både 
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privat- och företagskunder. De erbjuder ett brett utbud av finansiella tjänster till ca 9,5 
miljoner privatkunder och över 600 000 företagskunder, främst i Sverige och Baltikum. 
Koncernen är även verksam i USA, Kina, Ryssland, Ukraina och övriga Norden. Fler än 
16 000 medarbetare världen över arbetar med allt ifrån privat rådgivning till kapital-
förvaltning, varav 317 kontor finns i Sverige. 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningen genomfördes på två av bankens kontor i Stockholm. Det ena kontoret 
är bankens största i Sverige med cirka sjuttio medarbetare i staben. Det andra kontoret, 
beläget i Stockholms söderförort, har endast nio medarbetare. Genom tidigare kontakter 
på bankens HR-avdelning togs kontakt via telefon med de båda kontorens chefer. En 
kort presentation om uppsatsens ämnesområde samt upplägg gjordes och skickades 
även ut via e-post till kontorscheferna. Urvalet av deltagare till intervjuerna gjordes se-
dan genom ett så kallat tillgänglighetsurval med hjälp av kontorscheferna på respektive 
kontor. Respektive kontorschef ombads att hitta vardera två medarbetare. I förväg fast-
ställdes urvalskriterier vilka förmedlades till cheferna. Dessa var att intervjudeltagarna 
inte själva skulle inneha chefsposition eller personalansvar och baserades på att studiens 
fokus är medarbetarens perspektiv. De medverkande var två män och två kvinnor mel-
lan 27 och 40 år. En person arbetar renodlat som bolånerådgivare medan övriga tre har 
sitt arbete jämnt fördelat mellan rådgivning och kassa/kundtjänst. Samtliga intervju-
personer har dock erfarenhet av att ha arbetat i kassa/kundtjänst. Gemensamt för delta-
garna är dessutom att de alla är relativt nyanställda. Erfarenhetsmässigt skiljer dem sig 
något då tiden i bankverksamhet sträcker sig från drygt ett till fyra år inom denna yrkes-
kår.  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes med ett informativt samtal med respektive kontorschef och 
därefter genomfördes intervjuerna. I de informativa samtalen redogjorde cheferna för 
hur deras kontor fungerar, sitt ledarskap och för de mål- och resultatrapporteringssystem 
som de anställda använder i verksamheten. Dessa samtal varade i cirka trettio minuter 
och gav en förförståelse inför intervjuerna. Samtalen spelades inte in och transkribe-
rades således inte. Noggranna anteckningar fördes och övergripande information om 
systemen skickades via mail till oss efter genomförda samtal. 
 
Intervjuerna som genomfördes med de kontorsanställda var semistrukturerade för att 
möjliggöra ett explorativt samtal. Vid semistrukturerade intervjuer behöver man inte 
vara fast vid intervjuguiden utan frågorna kan omformuleras eller komma i en annan 
ordning än det ursprungliga, beroende på hur intervjun utvecklar sig (Langemar, 2008). 
Intervjuguiden utformades med inspiration i tidigare forskning för att täcka in relevanta 
områden under intervjuerna (se appendix 1). Den förutbestämda strukturen bestod av ett 
antal frågeområden med underliggande frågor, men en öppenhet för att nya frågor 
kunde dyka upp under intervjun bibehölls. Intervjuguiden skickades till respondenterna 
en vecka innan genomförandet av intervjuerna för att de enklare skulle kunna sätta sig 
in i ämnet och kunna förbereda sig. Varje intervju tog mellan 40 och 60 minuter och 
spelades in med hjälp av ett inspelningsprogram tillgängligt i mobiltelefon efter att varje 
deltagare givit sitt medgivande till detta. Banken tillhandahöll ett konferensrum där in-
tervjuerna genomfördes för att kunna sitta ostört. Inledningsvis nämndes de forsknings-
etiska principerna. Vi beskrev att deltagandet var frivilligt och anonymt, att allt material 
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behandlas konfidentiellt, informationen vi tar del av endast används inom ramen för 
uppsatsen samt att deltagaren om denne så önskar, har rätt att när som helst avbryta in-
tervjun. Samtalen öppnades med bakgrundsfrågor om intervjupersonerna angående 
anställningstid, arbetserfarenhet och ålder. Sedan följde frågor om det dagliga arbetet 
och arbetsuppgifternas innehåll och disposition. Utifrån detta diskuterades sedan 
styrningssystemen, mål och återkoppling där medarbetarens upplevelse och syn kring 
detta, var centralt. Frågor som ställds var exempelvis ”Vad skapar mål- och resultat-
rapporteringen och dess system för möjligheter respektive hinder för dig?”, ”Hur ser du 
på att ha mål att följa?” och ”Känner du någon press i och med att du måste prestera och 
leverera resultat?” Avslutningsvis diskuterades medarbetarens motivation och upp-
levelse av systemen, samt påverkan på medarbetarens arbete i organisationen. Varje 
intervjuperson gavs möjlighet att fritt reflektera kring ämnesområdena och ombads även 
att tänka på tidigare arbetssituationer inom banken för att kunna exemplifiera och göra 
jämförelser. Under varje intervju ansvarade en person för intervjuandet medan den 
andra observerade, tog anteckningar och inflikade vid behov för att få så uttömmande 
svar som möjligt. Detta för att få en god förankring i data, få flera infallsvinklar och inte 
missa viktig information eller övertolka svaren. Direkt efter intervjuerna diskuterades 
och sammanfattades intryck och anteckningar i syfte att få ett så reliabelt material som 
möjligt. Före intervjuerna tillhandahölls material om bankens mål- och prestations-
styrningssystem från kontaktpersonen på företaget. Detta gjordes för att få kunskap om 
bankens arbetssätt och styrsystem.  
 
Analys 
Efter genomförda intervjuer gjordes anteckningar kring sådant som verkade vara rele-
vant för studien. Alla intervjuer transkriberades noggrant med hjälp av transkriberings-
programmet ”Express Scribe” för att analyseras. Varje intervju lästes igenom flera 
gånger och materialet kodades för att finna mönster och teman. Detta gjordes individu-
ellt för att få oberoende tolkningar av materialet. I och med att vi kom fram till ungefär 
samma kodningar oberoende av varandra stärks reliabiliteten i analysen, vilket brukar 
benämnas som interbedömarreliabilitet (Langemar, 2008). Kodningen av materialet 
mynnade ut i ett antal övergripande teman som formades utifrån återkommande innehåll 
och likheter i intervjusvaren. Temana, som till viss del överlappade varandra, utforma-
des delvis med utgångspunkt i tidigare forskning och relevanta teorier inom området. 
Analysprocessen har skett på ett abduktivt sätt. Det vill säga i en kombination mellan 
induktion och deduktion (Langemar, 2008). Empiri och teori har lett arbetet framåt om 
vartannat och svaren har dels sökts i materialet och dels i litteraturen.  

 
 

R e s u l t a t  
 
I följande avsnitt ges inledningsvis en övergripande bild av banken och dess styrsystem 
utifrån de informativa samtalen med cheferna. Därefter följer en presentation av med-
arbetarnas dagliga arbetsutförande för att sedan besvara forskningsfrågorna. Det finns 
inte någon tydlig gränsdragning mellan respondenternas svar vad gäller de båda frå-
gorna. Detta medför svårigheter att redovisa resultatet gällande motivation och arbets-
utförande fritt från varandra. Därför redovisas resultatet som en helhet utifrån de teman 
som formades i det empiriska materialet.  
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Bankens styrmodell 
I banken har styrelsen det yttersta ansvaret att fastställa verksamhetsmålen och strate-
gier, implementera effektiva system och kontrollera verksamheten. Till sin hjälp finns 
verksamhetsansvariga inom varje affärsområde som delegerar direktiv vidare ut i verk-
samheten. För att styra bolaget i rätt riktning anses tydliga mål, strategier och värde-
ringar som följs och respekteras av bankens medarbetare viktigt. Den styrmodell banken 
tillämpar bygger på tydliga befattningsbeskrivningar, policys och riktlinjer, samt en 
effektiv operationell struktur där ansvar och befogenheter delegeras för att skapa en 
sund företagskultur och för att utveckla bankverksamheten. För att vara en bank som 
främjar en sund och hållbar ekonomi vill banken vara öppen, enkel och omtänksam. 
Denna värdegrund är meningen att medarbetarna ska efterfölja och det är utifrån dessa 
ledord banken bygger sin vision. Cheferna menar att banken är en värderingsstyrd 
organisation och det är värderingarna som ska styra medarbetarna i arbetet mot målen. 
 
Bankens styrsystem och styrningsverktyg 
Varje bankkontor får varje månad en målsättningsplan. Målen sätts centralt och anpas-
sas utifrån en rad aspekter såsom personal, aktörer och marknad. Bankkontorets totala 
mål fördelas sedan på de anställda på kontoret. Fokusmålen för varje enskild medarbe-
tare sätts utifrån medarbetarens yrkesroll, vilket innebär att alla rådgivare får samma 
mål likväl som att alla i kundtjänsten får snarlika mål. Vidare har hela kontoret ett spe-
cifikt veckomål att sträva efter att uppnå. På det mindre kontoret stämmer kontorschefen 
veckovis av med medarbetarna hur många inbokade kundmöten respektive rådgivare 
har i sin kalender. Uppfattningen är att detta skiljer sig från huvudkontoret där antalet 
medarbetare är mycket större. Här ser kontakten med chefen något annorlunda ut då 
denne inte har samma möjlighet att övervaka varje enskild medarbetare på samma sätt. 
 
Banken har en övergripande säljmetodik som varje bankkontor förväntas implementera 
och anamma. Denna är utformad centralt i banken och gäller för alla bankens kontor. De 
kontor som besöktes har månatliga internutbildningar i form av bland annat kundmötes-
träning. Internutbildningarna kan liknas vid caseövningar som bygger på föreläsningar 
med varierande teman beroende på aktuellt fokusområde. Tyngdpunkten i dessa öv-
ningar ligger på mjuka variabler. Målet med kundmötesträning är både att skapa mer 
nöjda kunder samt att medarbetarna får möjlighet till personlig utveckling. Förutom 
kundmötesträning anordnas även workshops för personalen.  
 
I banken sker all mål- och resultatrapportering automatiskt. Varje medarbetare har en 
personlig inloggning till alla system där både medarbetarens aktivitet och målupp-
fyllelse mäts. ”Fokus” kallas det system som registrerar alla resultat samt dokumenterar 
i vilken utsträckning medarbetarna använder sig av andra verktyg. I Fokus rapporteras 
medarbetarnas resultat veckovis, månadsvis och per kvartal. Där syns vad bankkontoren 
gemensamt har haft för försäljning samt vilka produkter som förmedlats till kunder.  
 
De som arbetar som rådgivare har dessutom ett styrkort att följa. Detta kort syftar bland 
annat till att mäta hur en medarbetares kundbas mår för att kunna följa kundernas lång-
siktiga utveckling vad gäller lönsamhet, försäljning, produktpenetration och risk. I för-
längningen ämnar detta leda till ökade affärsvolymer och ökat resultat.  
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Ett verktyg som används i det dagliga rådgivningsarbetet är ”Rådgivarstödet” som 
underlättar upplägget vid bokade kundmöten. I detta verktyg dokumenterar rådgivaren, 
tillsammans med kunden vad de kommit överens om under mötet. Verktyget syftar 
också till att informera kunden, anpassa ärendet utefter kundens behov samt skapa en 
tydlighet och säkerhet gentemot denne i ett ärende, exempelvis i hur kunden vill placera 
sitt sparande. 
 
Arbetsutförande och upplägg 
De flesta medarbetare på kontoren har sin tjänst jämnt uppdelad mellan kundtjänstarbete 
i banksalen och bokade rådgivningsmöten med kunder. Arbetet i banksalen går ut på att 
snabbt möta kundens bankärenden såsom att hjälpa till med insättningar eller att öppna 
nya konton. Dessa möten är aldrig inbokade i förväg. I bokade rådgivningsmöten 
spenderas längre tid med kunden. Rådgivningen kan handla om allt ifrån hur kunden 
ska placera sitt sparande till låneansökningar och pensionsfonder. Det är i dessa möten 
som medarbetarna alltid ska använda sig av Rådgivarstödet. Bokade möten förs in i 
varje medarbetares personliga kalender som de själva administrerar. Utöver kund-
tjänsten i kassan och rådgivningsmöten finns också tid för administration. Denna tid är 
inte schemalagd utan utnyttjas i den mån det behövs. Administrationen kan handla om 
att boka in nya kundmöten och svara på enklare kundärenden som inkommit via verkty-
get Dialogen, ett webbaserat kommunikationsverktyg via internetbanken.  
 
För att nå upp till uppsatta mål gäller det att boka in så många rådgivningsmöten som 
möjligt. Även om det i arbetsbeskrivningen är angivet att arbetet mellan kundtjänst i 
banklokalen och rådgivning ska fördelas lika är detta inte alltid möjligt för medarbe-
tarna. Är det brist på personal går servicen i banksalen före att boka in nya möten. 
Månadsvis har medarbetaren också en avstämning med kontorschefen kring resultaten 
och en uppföljning om hur arbetet fungerat, vad medarbetaren behöver förbättra eller 
förändra för kommande period.  
 
Riktlinjer, tydlighet och förståelse underlättar arbetet 
I intervjuerna framgick tydligt att de styrsystem som finns i banken upplevs underlätta 
det dagliga arbetet. Målen som finns uppsatta i Fokus ger en övergripande syn på vad 
medarbetaren dagligen behöver göra och upplevs fungera som riktlinjer för hur denne 
ska arbeta och var fokus bör läggas i arbetet. Genom att medarbetarna kan avläsa vilka 
tjänster de sålt in bra till kunder och vilka tjänster de bör fokusera mer på reglerar de sitt 
arbete utifrån detta. Överblicken av målen, menar en av respondenterna, leder till en 
vilja att utvecklas mer och lära sig nya arbetsområden. ”Utan Fokus så har man inget 
mål att sträva efter. Man har alltid fokus på att bli bra och bli bäst och visa upp sig och 
visa framfötterna. Man vill alltid visa att man är en bra medarbetare.” Styrsystemen 
upplevs vara bra och skapar en tydlighet och förståelse för arbetsuppgifterna och var 
fokus bör läggas i arbetet.  
 
Vidare menar samtliga respondenter att chefens framtoning och ledarskap spelar en stor 
roll för att motiveras och göra ett bra arbete. Chefen upplevs spegla den miljö som 
genomsyrar kontoret. Av respondenterna att döma råder det en diskrepans mellan de två 
kontoren som besöktes. På det mindre kontoret är chefen mer handfast och har mer tid 
att arbeta nära sina medarbetare. På det större kontoret är förutsättningarna annorlunda 
då antalet medarbetare är mycket större. Chefen har då inte samma möjlighet att bemöta 
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medarbetarna på samma sätt. ”Jag tror att det är väldigt olika från kontor till kontor. 
Kontorschefen sätter väldigt mycket vad det är för typ av känsla på kontoret, om man 
säger så”. Dock var den generella uppfattningen att det på båda kontoren råder ett gott 
arbetsklimat. Samtliga respondenter upplever att kollegor och chefer är stöttande och 
delar med sig av råd och tips, vilket anses vara utvecklande och underlättande i arbetet.  
 
Tekniska problem påverkar motivationen och arbetsutförandet 
Även om resultatrapporteringssystemen upplevs fungera väl finns det tillfällen då pro-
blem har uppstått. Det kan handla om att vissa affärer inte registreras, eller att den 
veckovisa resultatfilen inte går att läsa av och att medarbetaren på så sätt inte får någon 
uppföljning. Under nästan ett års tid förekom sådana tekniska problem med systemen på 
huvudkontoret. En del medarbetare var då tvungna att scanna in sina resultat för att 
kunna föra in dessa i systemen i efterhand. Detta upplevdes vara tidsödande och om-
ständligt. Många upplevde det också som enerverande på grund av att genomförda affä-
rer inte syntes i systemen.  
 
Om problem som dessa uppstår, säger respondenterna att många kollegor i mindre ut-
sträckning styrs av sina mål och resultat. En respondent från det större kontoret tror inte 
att den generella inställningen eller trovärdigheten för systemen påverkas nämnvärt av 
tillfälliga tekniska problem. Dock såg respondenten följder av de tekniska problemen 
när systemen inte fungerade under en längre tid. En del medarbetare tappade fokus på 
själva målen. Alla respondenter tror att många glömmer bort eller inte aktivt tänker på 
att göra vissa affärer då resultaten inte rapporteras och försäljningen inte systematiskt 
övervakas. Respondenterna tycker då inte att det är lika viktigt att logga in och ha upp-
sikt över hur de presterat i enlighet med sina mål. Engagemanget för kunden och själva 
ärendet påverkades dock inte i och med problemen. Det påpekas samtidigt att kommu-
nikationen på båda kontoren är öppen och att både chefer och medarbetare ändå vet om 
att det görs affärer, även om systemen inte fungerar korrekt och resultaten inte rapporte-
ras som vanligt. ”Bara för att det inte syns på pappret så är det ju inte så att en chef antar 
att du inte jobbat.” 
 
Vidare berättar en respondent på det mindre kontoret att det bitvis kan vara komplicerat 
att arbeta i systemen. I exempelvis låneärenden måste medarbetarna använda två olika 
program. Detta på grund av att ett nytt program är på väg att implementeras. De två 
programmen är inte kompatibla med varandra vilket innebär merarbete. Ibland kan ett 
ärende behöva registreras i båda programmen. Detta beskriver respondenten som 
tidskrävande och omständligt. Rådgivarstödet upplevs också vara ett omständligt verk-
tyg att arbeta i, varför många medarbetare inte alltid använder det i den utsträckning 
som förväntas av banken. Meningen är, som nämnt, att Rådgivarstödet ska användas i 
varje kundmöte för att analysera kundens behov samt ge en tydlig bild för denne i 
bankärendet. Dock upplevs verktyget inte alltid relevant i kundbemötandet. En annan 
respondent från det större kontoret uttrycker att i vissa kundärenden, då endast en dis-
kussion förs kring kundens behov och något beslut inte fattas, känns verktyget över-
flödigt. Visserligen påpekas att det i Rådgivarstödet går att använda enstaka delar, men 
på grund av verktygets omfattning prioriteras detta bort. Samtliga respondenter medger 
att de ibland slarvar med användningen av Rådgivarstödet, likt många andra kollegor, 
även om cheferna ofta påtalar vikten av dess användning. 
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Att styras av mål skapar press och en jakt på att prestera 
Flera av respondenterna berättar att de är målmedvetna och tävlingsinriktade, vilket för 
dem innebär att de gärna vill göra bra resultat som framhävs i målrapporteringen. En 
respondent som arbetar på det större kontoret menar att det känns viktigt att 
försäljningsstatistiken i rapporteringssystemen ser bra ut och att cheferna noterar att 
medarbetaren bidrar med något värdefullt till organisationen. ”Det är ett diplom på hur 
hårt jag jobbar, att det ändå är något slags bevis på att jag faktiskt tillför banken någon-
ting”. Detta menar respondenten skapar en känsla av att vara duktig, vilket beskrivs 
stärka självförtroendet samt att denne utvecklas i arbetet och i sin måluppfyllelse.  
 
Det nämns av alla respondenter att det finns en förväntan på medarbetarna att vara 
mångsidiga som rådgivare. Alla upplever att det finns krav på att ha en bredd i sitt ar-
bete. Att bara vara duktig på fonder och sparande, menar de, ger inte en helhet för kun-
den. Målen i Fokus innefattar bankens alla affärsområden. Varje medarbetare förväntas 
uppfylla en viss försäljningskvot för varje område. En respondent påpekar att detta bi-
drar till utveckling och lärande inom nya områden även om det upplevs som en osäker-
het. Det påpekas visserligen från flera respondenter att det finns en möjlighet att nå upp 
i en viss poäng för att fylla sin kvot. Arbetas det enbart med att tillhandahålla en tjänst, 
som exempelvis bolånehantering, är detta möjligt. Risken finns då att bredden går förlo-
rad. Det handlar om att utvecklas på lång sikt och att känna sig trygg och komfortabel i 
bemötandet med kunden, menar samma respondent. ”Jag tänker nog snarare hur jag 
utvecklats det här kvartalet, jag tänker nog mera långsiktigt. Jag känner inte att det styr 
mig så mycket”. 
 
Alla respondenter påpekar att mål kan sätta en viss press på arbetsutförandet. Om upp-
satta mål inte nås uppstår en känsla av att inte ha levt upp till förväntningarna. Under 
perioder då det går sämre upplevs den personliga pressen öka. Respondenterna påpekar 
dock att de reflekterar över sina resultat och tycker sig inte påverkas nämnvärt av 
eventuellt ouppfyllda kvoter i styrkortet. Frågor som ”Vad kunde jag ha gjort bättre?” 
och ”Varför blev det på det här viset den här veckan?” försöks mentalt besvaras för att 
istället agera annorlunda kommande vecka. ”Oftast finns det ju ganska logiska förkla-
ringar. Man har inte träffat tillräckligt med kunder. Man kanske har haft jättemycket 
administration en vecka, eller sådant. Det är bara att bita ihop och ta nya tag.” Den press 
som skapas upplevs snarare komma från individen själv än i form av yttre press från 
chefer. Den generella attityden till att styras av mål upplevs ändå inte påverkas av 
eventuellt ouppfyllda mål och det faktum att en personlig press föreligger. Det finns 
många potentiella möjligheter till att förbättra sin försäljning. Medarbetaren kan till-
sammans med chefen se över arbetsprocessen och åtgärda sådant som behöver justeras. 
”Man tar fram möjligheter för att träffa kunder eller göra affärer på ett annat sätt.” Ex-
empelvis kan listor på kunder som kan kontaktas plockas fram. Känner sig medarbeta-
ren, som inte nått sina mål, osäker på något område finns det också möjlighet att sitta 
med i kollegors rådgivningsmöten i syfte att lära sig bättre rådgivningstekniker och ut-
vecklas. 
 
Då respondenterna upplever sig sakna kompetens inom ett visst arbetsområde upplevs 
detta således vara ett hinder i arbetsutförandet. Arbetsuppgifterna blir mer tidskrävande 
och upplevs som en bromskloss som tar tid från andra uppgifter som medarbetaren an-
nars skulle haft mer tid till. Trots avtagande inspiration görs ändå försök att ta sig an 
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mer komplicerade ärenden. Det poängteras att ett komplicerat ärende i slutändan ändå 
ses som en utmaning som ger ett driv framåt i arbetet. När en utmaning, som till en 
början känns ouppnåelig och övermäktig, bemästras upplevs det vara sporrande och 
utvecklande. Att resultatet sedan syns i rapporteringen och att en tuff utmaning över-
vunnits vänds istället till något positivt. Detta beskrivs vidare som något som stärker 
självförtroendet och den egna utvecklingen både i termer av kompetens samt målupp-
fyllelse. Vid nästa tillfälle då samma arbetsuppgift ska utföras känner sig medarbetaren 
tryggare och kan även bemästra uppgiften snabbare. 
 
Dock är det en gemensam inställning hos respondenterna att det är viktigt att ha lite 
press på sig för att prestera och göra ett bra arbete. Å ena sidan tror respondenterna att 
för låga mål leder till att arbetet upplevs som mindre stimulerande. Å andra sidan på-
pekas att för höga mål nog inte heller skulle gynna deras arbete.  
 
Kvaliteten i arbetet minskar på bekostnad av prioriteringar i arbetsutförandet 
Ibland upplevs arbetstiden som knapp och respondenterna upplever att de måste göra 
vissa prioriteringar i sitt arbete. Ofta är det nya kunder som prioriteras bort, eller enklare 
ärenden som inkommer via e-post eller fax där kunden inte specificerat sitt ärende. ”Det 
är en annan sak om kunden har en mer konkret frågeställning eller vill boka en tid. Då 
är det lättare att återkoppla till kunden vad vi kan göra.” En annan faktor till ompriorite-
ring av arbetsuppgifter kan bero på personalbrist på kontoret. Detta är något som upp-
levs i högre utsträckning på det mindre kontoret. Vid sådana tillfällen tar medarbetarna i 
första hand tag i uppgifter som anses vara akuta där ofta deadlines som inte kan över-
skridas styr. Detta kan gälla exempelvis bolån som måste godkännas för att en kund inte 
ska missa en budgivning på en lägenhet som denne planerat att köpa. Administrativa 
uppgifter är sådant som ofta skjuts upp. Även kundmöten förläggs ibland annorlunda i 
schemat och bokas om med kunden. 
 
Det sägs vara en svår gränsdragning mellan att uppfylla sina mål och bidra till företaget, 
eller att göra kunden nöjd. Respondenterna menar att de försöker göra bådadera. Det är 
en balansgång mellan att tillfredsställa kunder och göra bra affärer för bankens bästa. 
Denna avvägning upplevde en av respondenterna var svår att göra som nyanställd. Från 
början upplevdes målen uppifrån styra mestadels av arbetet, men pressen att prestera 
upplevs inte längre vara lika påtaglig. Idag känner respondenten att denne har kommit in 
i sin yrkesroll, vilket har inneburit en vidare insikt och förståelse för arbetet. Det upp-
levs vara lättare att hitta en jämn balans mellan kundens önskemål samt det faktum att 
prestera och styras i linje med de på förhand uppsatta målen. 
 
Dock tror alla respondenter att balansen kan rubbas om för höga mål sätt och kvaliteten 
i arbetet blir då lidande. En respondent tror att om siffror i resultatrapporterings-
systemen blir det enda mått det fokuseras på kommer detta att leda till så kallad ”röd 
försäljning”. Det vill säga affärer som endast gynnar medarbetarens måluppfyllelse men 
inte anpassas till den aktuella kunden. Det gäller att släppa siffermålen i kund-
bemötandet. Syftet är att hjälpa kunden och tillgodose dennes behov och önskemål. 
Som rådgivare sätter respondenterna kunden främst och tänker inte alltid på vad som är 
bäst för banken. En prioritering mellan de egna målen och kundens bästa styr handlan-
det. Fokuseras det enbart på siffermålen uppstår en stressande effekt att inte kunna pre-
stera i enlighet med dessa. Risken kan då bli att inslag av ”röd försäljning” förekommer. 
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Respondenterna betonar att de alltid försöker hålla sitt agerande gentemot kund på en 
professionell och affärsmässig nivå. Vidare beskriver ovan nämnda respondent att om 
detta inte has i åtanke tenderar servicen och bemötandet att bli skevt. Att enbart försöka 
framstå i bra dager i rapporteringssystemen, menar respondenterna således inte är något 
att sträva efter. Bra affärsmannaskap sägs på lång sikt resultera i långvariga kund-
relationer i banken. 
 
Återkoppling främjar motivation och arbetsutförande 
Återkoppling fås veckovis genom systemen som medarbetarnas resultat registreras i. 
Varje medarbetare kan där se sina resultat och hur de har presterat under veckan. Det är 
dessa siffror som sedan diskuteras med chefen i ett månatligt samtal. I den åter-
kopplingen ges även utrymme för att diskutera hur arbetsinsatsen kan förbättras, hur 
utveckling kan ske och vilka nya mål som bör sättas. Är medarbetaren exempelvis dålig 
på att sälja in en specifik tjänst eller har svårt att nå upp till sina mål utarbetas här en 
plan för hur medarbetaren kan förbättras. Exempelvis genom att gå på så kallade med-
lyssningar där medarbetaren sitter med en mer erfaren kollega på området i ett kund-
möte för att lära sig. Alla respondenter berättar att cheferna är mycket bra på att skapa 
möjligheter för lärande och utveckling och vara behjälpliga då mål och resultat inte upp-
fylls. Genomgående upplever respondenterna att återkoppling från chefen är den mest 
givande formen av återkoppling. Samtliga menar att det är ett konkret och bra sätt att få 
reda på vad som bör förändras eller förbättras i arbetet. Upplevelsen är att återkoppling 
bidrar till kompetensutveckling och är en bra vägledning om vad som ska uppnås till 
nästkommande avstämning med chefen. En respondent berättar exempelvis att denne 
varit dålig på att sälja in försäkringar. Då denne i sitt återkopplingssamtal med chefen 
blev uppmärksammad på detta ledde det därefter till ett mer aktivt arbete med försäk-
ringar. Återkopplingen skapade utrymme för reflektion och respondenten tog fler till-
fällen i akt att tala om försäkringar med kunderna.  
 

”Som nu senast när vi satt och pratade så hade jag inte en enda försäkring på hela 
månaden, liksom. […] Då vet jag ju det. När jag har varit på det mötet så frågar 
jag ju varenda kund, såklart. Så det påverkar ju mitt arbetssätt.” 

 
Utöver det månatliga samtalet upplever samtliga respondenter att stort utrymme för di-
alog förekommer på kontoren. Det är högt i tak och det diskuteras exempelvis om affä-
rer som genomförts, både kollegor emellan och med chefen. Det upplevs vara viktigt att 
känna att det finns en bra och öppen miljö där stöd och tips från kollegor och chefer kan 
erhållas. I annat fall, menar respondenterna, tenderar motivationen att tryta. Intrycket är 
att det på båda kontoren råder ett gott arbetsklimat där stöd och hjälp finns att tillgå 
bland chefer och kollegor. En respondent från det större kontoret uttrycker sig som föl-
jande:  
 

”Just på det här kontoret så är det väldigt bra. Bara att man har träffat en kund och 
man får bra respons och tummar upp. Det är inte alls den här grejen att bara för att 
jag går och berättar det för chefen så tycker ingen att man är en show off. Man 
kan verkligen prata om att man har gjort det här och det där.” 

 
En annan av respondenterna, som arbetar på det mindre kontoret, uttrycker däremot att 
det sällan förekommer spontan återkoppling från kollegor. Det finns en önskan om mer 



	   19	  

återkoppling från kollegor på utfört arbete. Dock påpekas att en avsaknad av åter-
koppling på det mindre kontoret kan ha en rimlig förklaring då få på kontoret har 
samma kompetens och förståelse för vad som krävs i respondentens arbete. Samma re-
spondent tror att ett ökat inslag av återkoppling från kollegor skulle innebära en snab-
bare process i form av inlärning och utveckling i arbetet om förekomsten av direkt åter-
koppling skulle vara mer frekvent. En tredje respondent från det mindre kontoret ut-
trycker att då det finns en avsaknad av stöd och hjälp från kollegor, medför det negativa 
effekter på motivationen. Finns det alltid någon att vända sig till upplevs detta under-
lättande och betryggande. Respondenten söker ibland aktivt upp kollegor efter exem-
pelvis ett avslutat kassaärende och ber om att få direkt återkoppling i syfte att kunna 
förbättras. 
 
Att sätta kunden främst och samtidigt uppfylla mål skapar en konflikt i arbetsutförandet 
Genomgående beskriver respondenterna att det är en balansgång mellan att nå sina mål 
och ge bra service till kunderna. En respondent säger att det självklart är viktigt att göra 
bra affärer för bankens bästa, men att kunden för den sakens skull inte får hamna i kläm. 
Citat som ”I den här verksamheten gäller det att göra rätt och vara noggrann.” och 
”Mina mål, de kommer inte sätta någon grund för hur jag behandlar kunder. Då skulle 
jag inte kunna arbeta här, jag har för mycket samvete för det.” belyser detta väl. 
 
Respondenterna menar också att målstyrning och de hårda värdena inte är det enda som 
styr dem i sitt arbete. Motivationen och viljan till att utföra ett gott arbete handlar också 
om mjuka värden såsom uppskattning från kund och sådant som inte kan kvantifieras 
och mätas på samma sätt. En respondent menar att ett första kundmöte med rådgivning i 
en timme kanske inte ger några poäng eller uppfyllda mål i Fokus, men känns motive-
rande ändå när kunden kommer tillbaka ett halvår senare. ”När man vet att kunden är 
kvar här och båda parter är nöjda. Det är ju feedbacken man får från kunden som gör att 
man ändå tycker det är värt att lägga ner tiden.” I och med positiv respons från kunden 
upplevs den tiden som läggs ner på denne som värdefull fastän det inte ger några syn-
liga resultat i Fokus. Återkoppling från kunder anser en annan av respondenterna som 
mycket viktigt. Det sägs bli mer motiverande att komma till arbetet och fortsätta att 
träffa kunder och göra ett gott arbete. Samma respondenter uttrycker att positiv åter-
koppling från en kund kan förgylla hela arbetsdagen. ”Ibland kan jag leva på det dagen 
efter.” Vidare nämns att positiva kundmöten bidrar till att bemötandet mot nästa kund 
blir ännu bättre. Om kunder ger negativ återkoppling uttrycker samtliga respondenter att 
de snarare reflekterar över vad som kunde ha gjorts bättre än att bli besvikna över det. 
Att inte få någon återkoppling alls, menar en respondent påverkar motivationen nega-
tivt. ”Får man ingen återkoppling, då tror jag det kan bli väldigt tråkigt.” Dock upplevs 
detta inte vara något problem för någon av respondenterna. 
 
Respondenten som ser resultatrapporteringen som ett kvitto på utfört arbete upplever att 
den största nackdelen med målrapporteringen är att återkopplingen som sker från kund 
varken förs in eller syns någonstans i rapporteringssystemen. Det arbete som ligger till 
grund för de långsiktiga relationerna mäts inte. 
 

”Man kan ha ett superbra möte men det blev kanske inte att man gjorde några 
förändringar. […] Den typen av grejer (nöjda kunder), det syns ju inte ett jota 
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liksom. Det är kanske det man känner är det sämsta med systemen. Nöjd-kund 
känsla, det finns ju inte. Det mäts ju inte för oss”. 

 
För höga krav får negativ effekt på motivation och resultat  
En av respondenterna som arbetar på det större kontoret berättar att arbetsmotivationen 
sviktar lite då denne har en sämre period resultatmässigt och inte når upp till sina mål. 
”Om man inte lyckas få åstadkomma något i två veckor så tappar man lusten. Man und-
rar vad det är för fel på sig själv.” Ett minskat självförtroende leder till att respondenten 
inte tar på sig lika många möten som i perioder då det går bättre.  
 
Ytterligare en aspekt som upplevs påverka motivationen är graden av individuellt upp-
satta mål. Samtliga respondenter anser att det är viktigt att målen anpassas utifrån den 
erfarenhet och kunskap som denne besitter. Respondenterna menar att detta inte beaktas 
i tillräcklig utsträckning på banken i dagsläget. Huvudsakligen sätts målen utifrån den 
yrkesroll medarbetaren har och tar ingen större hänsyn till tidigare erfarenhet och ut-
bildning. ”Delvis ibland, då blir man lite uppgiven. […] Man hade blivit mer sporrad 
om det hade varit mer av en trappa som hade gått ihop med vilka utbildningar man har 
gått”. Respondenterna berättar att oavsett om en anställd arbetat tio år på samma posit-
ion eller är helt ny och ovan vid arbetsuppgifterna har båda dessa medarbetare samma 
krav på mål att uppfylla.  
 
En respondent från det större kontoret jämför tidigare uppsatta mål med mål som denne 
har idag. De tidigare målen upplevdes vara näst intill omöjliga att uppnå då den faktiska 
tiden med bokade kunder inte stämde överens med arbetsbeskrivningen. Mestadels av 
tiden ägnades åt att betjäna kunder i banksalen vilket gick ut över den tid som borde ha 
avsatts för rådgivning. Således prioriterade respondenten om i sitt arbete. Mer fokus 
lades på att göra så bra ifrån sig som möjligt i kundbemötandet i kassan och att nå upp-
satta mål prioriterades bort.  
 

”Första och andra veckan försökte man sitta med kunder, men när man märkte att 
tiden inte fanns så struntade man i att sitta med kunder. […] Kom det vecka efter 
vecka med dåliga resultat, att man fick dåliga resultat på grund av tid, då 
påverkade det ju en. När det blev så i långa perioder, då blev det jobbigt för att 
man hade fortfarande sin kvot att fylla men ingen tid till att göra det.”. 

 
Den andra respondenten på det större kontoret upplever sig ha för högt uppsatta mål 
som ibland känns orimliga. Detta menar respondenten påverkar dennes motivation i 
negativ riktning då målen ligger så pass mycket högre än upplevd kunskapsnivå. ” […] 
Skulle de (målen) ligga lite mer inom min nivå så tror jag att pressen faktiskt skulle vara 
lite mer positiv och skulle kännas lite inom räckhåll”. 
 
 

D i s k u s s i o n  
 
Syftet med studien var att undersöka hur medarbetares motivation påverkas av att styras 
av mål. Dessutom var det av intresse att belysa vilka uttryck styrsystemens påverkan tar 
sig i medarbetarnas arbetsutförande. För att besvara dessa frågeställningar genomfördes 
kvalitativa intervjuer som sedan sammanställdes och analyserades. Med utgångspunkt i 
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resultatets teman har olika problemaspekter identifierats som i följande avsnitt kommer 
att diskuteras. Huvudresultatet pekar på att individanpassade mål, tydliga mål och styr-
system, höga krav samt återkoppling är centrala faktorer som påverkar medarbetarens 
motivation och arbetsutförande i en kunskapsintensiv organisation. 
 
Individanpassade mål 
Ett problem med mål- och resultatstyrning som framkom i resultaten är att inte ha till-
räckligt individuellt anpassade mål. Ur ett motivationsperspektiv kan detta få negativa 
konsekvenser och styrningen ger inte avsedd effekt. Horwitz et al. (2003) talar om vik-
ten av att se till medarbetarens behov, önskemål och intressen för att upprätthålla moti-
vationen och skapa en god attityd till arbetet. Då målen i denna studie inte sätts indivi-
duellt och medarbetarna själva nämner att individuella mål skulle upplevas som mer 
sporrande anser vi att banken skulle kunna arbeta vidare med detta. Vår reflektion är att 
det inte är optimalt att fördela målen jämnt mellan medarbetarna, oavsett erfarenhet. Vi 
ifrågasätter om bankens målfördelning gynnar medarbetarna eller om det bara är ett 
praktiskt sätt för organisationen att fördela målen. Vi är medvetna om att det visserligen 
ligger grundliga analyser bakom varje kontors målsättningsplan. Den här typen av ana-
lys, anser vi även borde tillämpas på individnivå. En bättre lösning skulle vara att för-
dela målen med utgångspunkt i medarbetarens befintliga utbildning och kompetensnivå 
då vi tror att detta skulle gynna motivationen och arbetsutförandet i längden. Utifrån 
både goal setting theory och SMART-modellen är det viktigt för individen att mål är 
accepterade både i svårighetsgrad och i tydlighet (Reeve, 2009), vilket också får stöd i 
studien av Horwitz et al. (2003). Att känna att målen är satta för högt, är således varken 
stimulerande eller motiverande i arbetet. Dåligt individanpassade mål kan innebära att 
medarbetarnas motivation och inställning till att verkligen leverera det där lilla ”extra” 
minskar. Vår bedömning är att det finns ett behov av att vidareutveckla mål- och 
resultatstyrningen på individnivå för att skapa en större förståelse för varje medarbetares 
motivation till arbetet. Personlig målsättning är något som framkom vara viktigt i vår 
tidigare förstudie (Forstadius & Jigelius, 2012). 
 
Att individanpassade mål inte anpassas efter kompetensnivå, ser vi inte som det enda 
problemet vad gäller effekter på medarbetarens motivation. Intressant i detta avseende 
är respondenternas beskrivning av att om målen sätts orealistiskt högt och inte anpassas 
efter den tid medarbetarna har avsatt för detta arbetsmoment, påverkar detta också mo-
tivationen negativt och kan även upplevas som stressande. Detta får stöd i goal setting 
theory som menar att målen bör vara rimliga och uppnåeliga (Locke & Latham, 1990). 
Respondenternas svar verifierar även Lathams (2003) teori om att lagom uppsatta mål, 
både till antalet och svårighetsgrad, kan reducera stress. En respondent berättade om 
tidigare erfarenheter från ett annat kontor där målen inte sattes i förhållande till avsatt 
tid för bokade kunder. En konsekvens som uppstod av detta, var en förändring i respon-
dentens arbetsutförande då de dåliga resultaten medförde en brist på motivation till att 
prestera i rådgivningsmöten. Även den personliga attityden till beteendet, det vill säga 
att möta kunder i rådgivningsmöten, förändrades, vilket också syntes i dennes priorite-
ringar vad gäller arbetsuppgifterna. Som Ajzen (2005) påpekar spelar det roll huruvida 
individen upplever att utfallet kommer att gynna denne eller inte i intentionen att ge-
nomföra ett beteende. Intentionen att hjälpa kunder i rådgivning minskade kraftigt och 
nästan allt fokus lades istället på kassa/kundtjänst, vilket illustrerar Ajzens (2005) the-
ory of planned behavior på ett tydligt sätt. 
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Vi tyckte oss även se att det finns en målmedvetenhet och ett resultatfokus hos med-
arbetarna på banken. Oavsett om målen är individanpassade eller inte var intrycket att 
motivationsnivån ändå är hög. Dock skulle detta resultatfokus kunna tänkas vara 
konfliktskapande i relation till kundbemötandet om målen samtidigt upplevs som orim-
liga och inte är tillräckligt anpassade till individen. Problematiskt skulle vara om med-
arbetarens tävlingsinstinkt tar över och viljan att fylla sin egen målkvot prioriteras fram-
för kundens bästa. Detta skulle på sikt kunna påverka kvaliteten i arbetet. Risken finns 
att ett sådant beteende kan få långtgående konsekvenser, vilket kan komma till uttryck i 
vad som kallas ”röd försäljning”. Nackdelen av detta beteende är det faktum att kunden 
blir missnöjd och går förlorad då kundens förtroende för banken minskar. Detta blir 
således ett icke önskvärt beteende i förhållande till bankens värderingar. Dock kunde 
ingen antydan göras om att någon av respondenterna arbetar på detta vis, även om in-
trycket av att ”röd försäljning” till viss del ändå förekommer. Om målen skulle anpassas 
i högre utsträckning till individen än vad som görs idag, skulle den röda försäljningen 
antagligen upphöra. 
 
Tydliga mål och styrsystem 
Den allmänna uppfattningen hos medarbetarna är positiv till målstyrning. Enligt re-
spondenternas svar framgick att målen i fokus upplevs vara handfasta och konkreta, 
vilka ständigt kan följas upp och stämmas av i systemen. Att kunna överblicka och veta 
vilka krav som ställs i arbetet, samt att känna att det finns tillräcklig information för att 
hantera situationen, leder rimligtvis till högre upplevd kontroll vilket enligt Ajzen 
(2005) skapar en intention till att utföra ett gott arbete. Finns en god förståelse, både vad 
gäller varför arbetet ska genomföras och att medarbetaren vet hur, växer intentionen till 
ett beteende. Ajzen (2005) menar att medarbetarens beteende i hög grad hänger samman 
med huruvida medarbetaren känner sig ha upplevd kontroll över en viss situation eller 
inte. Detta skapar i sin tur en trygghet hos medarbetaren och är en god vägledning för 
hur mycket tid som bör läggas inom respektive arbetsområde, vilket sannolikt kan vara 
en grogrund för att lättare kunna vidareutvecklas och förbättras i yrkesrollen. Den 
sammanlagda bilden är att mål- och resultatstyrningen inom banken är tydlig, ger en 
övergripande bild över det dagliga arbetet och fungerar bra vilket påverkar arbets-
utförandet i en positiv riktning. Røvik (2000) understryker också vikten av att bryta ner 
organisationens mål på individnivå för att skapa en ökad tydlighet och förståelse hos 
medarbetaren avseende organisationens helhetssyn och verksamhetsmål. Troligen 
skapar detta en ökad grad av arbetstillfredsställelse och är motiverande, både i det dag-
liga arbete och på längre sikt. Vi drar således slutsatsen att tidsramar och tydliga mål 
underlättar respondenternas arbete, vilket också sammanfaller med kriterierna i 
SMART-modellen (Armstrong, 2009).  
 
De tekniska problem som emellanåt uppstod i mål- och resultatrapporteringen minskade 
dock tydligheten i de uppsatta målen. I och med att de inte gick att läsa av tycktes det 
påverka medarbetarens inställning till systemen. Att inte ha möjlighet att se sina mål 
och resultat tydligt framför sig kan tänkas skapa en osäkerhet då konkret information att 
rätta sig efter saknas. Att medarbetarnas arbete inte övervakades på samma sätt kan vi-
dare vara en orsak till att medarbetare tappade fokus på målen. Om medarbetarna kän-
ner att chefen inte ser exakt vad denne gör kan troligtvis en slappare inställning till att 
prestera infinna sig och arbetsmotivationen påverkas negativt. Detta kan möjligtvis 
bottna i att det inte finns någon tydlighet från systemen och att det inte går att få någon 
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uppdatering från dessa då de inte fungerar, varken för medarbetaren eller chefen. Pro-
blemen kan i sin tur ha lett till att fokus på målen minskade, varför också många glömde 
att erbjuda vissa tjänster eller att genomföra vissa affärer. Brist på tydlighet skulle 
kunna leda till en lägre grad av upplevd kontroll. Detta får stöd i Ajzens (2005) theory 
of planned behavior som menar att intentionen till ett beteende, i detta fall att försöka 
arbeta utefter målen, också påverkas av upplevd kontroll. Samtidigt framgick det av 
intervjuerna att kommunikation och öppenhet på kontoren ändå fungerar bra och att 
medarbetarna syns och får respons på utfört arbete. Detta kan möjligtvis vara en bidra-
gande orsak till att mål- och resultatstyrningen inom banken ändå upplevs som positiv, 
trots förekommande tekniska problem. 
 
Vi reflekterade över om tydlighet också är avgörande för inställningen till andra system 
som banken använder sig av. Intrycket var att medarbetarnas personliga inställning till 
rådgivningsverktyget verkar skilja sig från inställningen till resultatrapporterings-
verktygen. Attityden till Rådgivarstödet förefaller vara sämre då det av flera respon-
denter nämndes att det är ett omständligt verktyg att använda. I och med denna grund-
inställning tyder detta på att intentionen till att använda Rådgivarstödet i varje kund-
möte minskar, trots att banken ställer krav på användandet. Således kan en parallell dras 
till theory of planned behavior som tar fasta på att den personliga attityden påverkar 
intentionen till att handla på ett visst sätt (Ajzen, 2005). Skulle medarbetarna alltid an-
vända stödet skulle banken antagligen inte behöva mäta användarfrekvensen av verkty-
get. Detta får stöd i studien av Bowen och Ostroff (2004) som pekar på att förståelse 
och goda attityder gentemot verktygen som används i arbetet är viktigt för att medarbe-
tarna ska prestera väl. Samstämmigheten mellan organisationens mål och styrning och 
medarbetarens upplevelse av dessa förespråkas vara avgörande för att medarbetaren ska 
agera i linje med organisationens vision (Bowen & Ostroff, 2004). Med utgångspunkt i 
Bowen och Ostroffs (2004) studie ställer vi oss frågande till om Rådgivarstödet inte är 
tillräckligt anpassat för arbetet och väl implementerat i det dagliga arbetsutförandet. 
Faktorer såsom tillräcklig information om verktyget, färdigheter att kunna använda detta 
och verktygets anpassning för uppgiften beskriver Ajzen (2005) som viktiga för upplevd 
kontroll.  
 
Kuvaas (2006) talar också om vikten av medarbetarnas förhållningssätt till de verktyg 
som organisationen använder sig av, men syftar mer till bedömningsverktyg som an-
vänds för att utvärdera medarbetarnas prestation. Det är således lämpligt att dra en 
parallell mellan Kuvaas (2006) studie, som menar att motivationen påverkas utifrån 
medarbetarens förhållningssätt, och upplevelsen av Rådgivarstödet. Om attityden 
gentemot Rådgivarstödet inte är positiv tenderar den inre motivationen, enligt Kuvaas 
(2006) studie, att sänkas samt skapa en sämre attityd till arbetet. Detta tror vi, i likhet 
med Kuvaas (2006), i slutändan leder till sämre prestationer. Problemet med med-
arbetarnas inställning till Rådgivarstödet bottnar snarare i hur banken förmedlat verkty-
gets användningsområden och funktionalitet. Skulle medarbetarna se verktyget både 
som ett rådgivnings-, dokumentations- och kommunikationsverktyg och inte fästa sig 
vid komplexiteten skulle detta sannolikt öka förståelsen för verktyget och likaså använ-
dandet av detta. Resultatet indikerar på att långsiktiga kundrelationer gynnas då ärenden 
kan följas upp i efterhand, vilket är underlättande om någon annan rådgivare tar över ett 
ärende. En tydlighet i både mål och styrsystem förefaller således vara av vikt för både 
motivationen och arbetsutförandet. 
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Krav och förväntningar 
Något annat som föreföll påverka medarbetarnas motivation och arbetsutförande, i för-
hållande till mål- och resultatstyrning, var uppställda krav att nå upp till specifika re-
sultat. Samtliga respondenter framhävde att det finns en förväntan på att vara mångsidig 
och att ha en bredd i sin kompetens framförallt i rollen som rådgivare, vilket ställer 
höga krav på medarbetarens kompetensnivå. Intressant är därför att flera respondenter 
påpekade att kompetensen ibland kan upplevas vara ett hinder i arbetet då detta blir mer 
tidskrävande och beskrivs bromsa upp. Då andra arbetsuppgifter tvingas skjutas upp 
eller på andra sätt hamnar i kläm är vår uppfattning att det enligt respondenterna kan 
vara frustrerande då de inte hinner med så mycket som de skulle önska. Detta har troli-
gen en inverkan på den personliga attityden och motivationen till arbetsutförandet. Kän-
ner medarbetaren inte att denne kan nå upp till målen och vet med sig att arbets-
utförandet inte kommer att ge förväntat resultat tror vi även att en upplevelse av mindre 
grad av kontroll kan uppstå, vilket påverkar intentionen att ens försöka (Ajzen, 2005). 
En av respondenterna tog på sig färre kundmöten i och med att denna känsla upplevdes 
som nedslående. Det går således att förstå, med grund i theory of planned behavior, att 
medarbetarens beteende förändras.  
 
Att känna sig kompetent är enligt Reeve (2009) viktigt för att kunna uppfylla de psy-
kologiska behoven. Detta är något som noterades att respondenterna strävar efter. 
Respondenterna bemöter känslan av inkompetens genom att försöka ta sig an mer kom-
plicerade ärenden, trots att de kan vara tidskrävande. Det påpekades att utmaningar som 
till en början upplevs som oövervinnerliga ändå kan vändas till något positivt och stär-
kande då de väl bemästras, samt förstärka självförtroendet och motivationen för kom-
mande uppdrag eller arbetsprojekt. Detta kan förstås med hjälp av Bruzelius och 
Skärvad (2000) som menar att det är många faktorer som påverkar en individs beteende. 
Ett exempel är just medarbetarens självförtroende och självuppfattning. Gott själv-
förtroende bidrar till en vilja och ett driv att prestera mer då medarbetaren upplever sig 
ha kontroll och känner sig trygg och säker i sitt arbetsutförande (Bruzelius & Skärvad, 
2000). Respondenterna menade att nästa gång en liknande utmaning skall antas går det 
rimligen både snabbare och smidigare. Detta resulterar möjligen i en bättre beredskap 
för kommande utmaningar i arbetet. Konflikten ligger således i att målen i tillräcklig 
utsträckning inte är individuellt anpassade och inte följer respondenternas kompetens 
och utbildningsnivå. Bankens krav på att vara mångsidig har i slutändan troligtvis en 
positiv effekt på respondenterna då de triggas till att leverera och prestera även inom 
områden som de känner att de saknar kompetens i. I det långa loppet leder det rimligen 
till att medarbetarna utvecklas. Känner sig den enskilde individen kompetent nog, tror 
vi dessutom att det psykologiska behovet av autonomi uppfylls då denne har möjlighet 
att på en högre nivå styra över sitt beteende (Reeve, 2009). Det framstår således som att 
lite press i arbetsutförandet trots allt är positivt. Det kan förstås som att pressen driver 
medarbetaren framåt, vilket troligtvis också är utvecklande om den ligger på en nivå 
som medarbetaren varit delaktig i att sätta. Detta ligger i linje med goal setting theory 
som framhäver att det är av vikt att ha överenskomna och krävande mål i syfte att höja 
medarbetarnas motivation (Bandura & Cervone, 1983; Becker, 1978; Erez, 1977; 
Strang, Lawrence & Fowler, 1978; Tubbs, 1986, refererat i Reeve, 2009).  
 
I intervjuerna framgick att samtliga respondenter ansåg det vara viktigt att visa upp bra 
försäljningsstatistik inför både chef och övriga medarbetare. Det finns alltså en önskan 
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och strävan efter att göra ett gott arbete och bidra till organisationens framgång. Kraven 
som ställs upp i Fokus tycks sätta en press på medarbetaren att leverera, men 
prestationskraven och viljan att visa upp sig som en god medarbetare skulle även kunna 
ha sin grund i att respondenterna känner ett socialt tryck eller förväntan på att handla i 
enlighet med de rådande sociala referensramarna. Arbetsklimatet och kollegornas 
inställning till att arbeta målstyrt sätter ramen för den enskildes attityd till styrsystemen 
och arbetsutförandet. Detta menar Ajzen (2005) kan påverka medarbetarens intention att 
bete sig på ett visst sätt, i synnerhet om den personliga attityden ligger i linje med de 
sociala normerna. En möjlig förklaring är att denna prestationsjakt inte enbart kommer 
från individen själv utan kanske även bottnar i en vilja av att agera i enlighet med de 
sociala normerna. Vi ifrågasätter dock huruvida medarbetarna upplever denna press som 
positiv eller negativ. Om pressen upplevs som negativ och medarbetaren inte kan leva 
upp till det som förväntas skapar detta troligtvis en konflikt inom individen där både 
motivation och arbetsutförande kan påverkas.  
 
Återkoppling 
Att vara delaktig och känna att det finns möjlighet att påverka förutsätter dialog och 
kontinuerlig återkoppling. Detta är också något som intervjupersonerna återkommande 
belyste som en mycket viktig del i mål- och resultatrapporteringen. Intervjupersonerna 
menade att öppenhet skapar förutsättningar för att utvecklas och bidra till organisation-
ens utveckling. Detta kan tyda på att återkoppling är en förutsättning för att motiveras i 
arbetet och prestera enligt uppsatta mål och kan förstås genom grundidéerna i goal 
setting theory som menar att det är avgörande för mål- och resultatstyrning att åter-
koppling förekommer i syfte att höja motivationen hos medarbetaren (Locke & Latham, 
1990). Intressant är att en av respondenterna på det mindre kontoret påtalade att det 
fanns en avsaknad av tillräcklig tillämpning av återkoppling. I detta fall handlade det 
främst om en avsaknad av återkoppling från kollegor. Detta kan hänga samman med att 
rådgivare med likvärdig kompetens är få till antalet på dennes kontor, varför de inte är 
kapabla att kunna ge den återkoppling som önskas. Vi gör trots detta bedömningen att 
det rådande arbetsklimatet är öppet och välkomnande vilket tillåter och främjar åter-
koppling. Problemet ligger således inte i själva arbetsmiljön utan härrör snarare från en 
avsaknad av initiativ eller spontanitet från övriga kollegor att delge återkoppling till 
övriga medarbetare.  
 
Enligt respondenterna är även chefens roll i arbetet betydande för upplevelsen av att 
styras av mål. Av respondenternas svar att döma är det stor skillnad mellan chefernas 
arbete på de båda kontoren. Detta har troligen sin grund i att antalet anställda skiljer sig 
och att möjligheten att arbeta med medarbetarna på samma sätt inte finns. Dock före-
faller detta inte spela någon större roll i varken medarbetarens arbetsmotivation eller hur 
denne utför sitt arbete. Det verkar således att oavsett ledarskap råder ändå ett gott 
arbetsklimat, där chefen upplevs som stöttande. Det tyder på att en stöttande chef, oav-
sett ledarskapsstil, är det som är viktigt för att känna sig motiverad. Skulle åter-
kopplingen på kontoren inte fungera så väl som den gör idag skulle en tänkbar 
konsekvens vara att motivationen avtar. En avsaknad av kontinuerlig återkoppling före-
faller alltså minska motivationen. Detta får stöd i Burke och Wilcoxs (1969) studie som 
betonar vikten av att uppföljningar sker kontinuerligt i syfte att medarbetarna skall upp-
rätthålla en positiv inställning till arbetet och sin arbetsinsats. Regelbunden återkoppling 
påpekas vidare av Reeve (2009) vara viktigt för att medarbetarna ska veta att de är på 
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rätt väg eller om något behöver förändras i arbetsutförandet. Även Lawler (2003) under-
stryker att kontinuerlig återkoppling, uttalade mål och en lyhörd chef är viktiga förut-
sättningar för att mål- och resultatstyrningen skall vara effektiv.  
 
Generellt sett är alla respondenter positiva till mål- och resultatstyrning. Dock påpekade 
flera respondenter ett missnöje över att mjuka värden, så som positiv respons från en 
kund, inte registreras eller mäts. Enligt intervjupersonernas svar att döma upplevs sådan 
återkoppling som mycket viktig både för motivationen och arbetsutförandet. Då respon-
denterna får positiv respons från kunder nämndes att bemötandet mot nästkommande 
kund blir ännu bättre, varför vi anser att de mjuka värdena också bör uppmärksammas 
även om dessa inte kan mätas på samma sätt. En respondent uttrycker sig kunna leva en 
hel dag på att en kund givit ett positivt omdöme på utfört arbete och service. Vår upp-
fattning är att de mjuka värdena många gånger betyder mer för medarbetarens motivat-
ion än de numerära värdena som enklare går att mäta. Direkt återkoppling, exempelvis i 
form av positiv respons från kunden, påpekar Westlander (1993) är viktigt och skapar 
en ökad känsla av mening i arbetet. Återkopplingen får en positiv effekt på individens 
arbetsmotivation och känslomässiga välbefinnande (Westlander, 1993). Utifrån respon-
denternas delgivna upplevelser kan det konstateras att i en kunskapsintensiv organisat-
ion som en bank är, där ständig kundkontakt förekommer, är kundens återkoppling en 
mycket viktigt del för både arbetsmotivationen och utförandet. Om kundens åter-
koppling efter exempelvis ett avslutat kundmöte är positiv, ser vi med bakgrund i 
ovanstående att detta har en positiv effekt på medarbetarens inre motivation. Detta lig-
ger i linje med Deci och Ryans (1985) tankar om att den inre motivationen kommer av 
behovet av att känna sig kompetent och självbestämmande. Det kan utifrån denna 
aspekt vara intressant att diskutera hur banken bättre kan uppmärksamma mjuka värden 
som kundnöjdhet då medarbetarna beskrivit att det är en brist att kundens återkoppling 
inte mäts. Genom att uppmärksammas och få bekräftelse, menar Westlander (1993) att 
självkänslan ökar vilket vi också tror kan påverka både arbetsutförande och motivation. 
Arbetsmotivationen skulle antagligen kunna höjas ytterligare om mjuka värden på något 
sätt skulle kunna registreras och uppmärksammas.  
 
Metoddiskussion 
Resultatet i denna studie bygger på intervjusvaren och vi anser därför att resultatet är väl 
förankrat i empirin. De informativa samtalen med kontorscheferna gav innehållsrik 
information om banken som kompletterade intervjuerna väl.  
 
Den externa validiteten i föreliggande uppsats kan dock diskuteras. Då få intervjuer 
genomfördes medför det svårigheter att utifrån resultatet kunna dra generella slutsatser. 
Eftersom intresset låg i att skapa en djupare förståelse för de teorier och begrepp som 
inryms inom forskningsfältet, snarare än att kunna generalisera resultatet, anser vi att 
låg extern validitet inte har någon större inverkan i denna studie i och med att uppsatsen 
är kvalitativ. Strävan var att lyfta fram och synliggöra beteenden och mönster i syfte att 
få en indikation på intressanta och centrala aspekter som för framtida forskning, eller 
för utveckling av bankverksamheten, kan vara tänkvärda. Efter genomförda intervjuer 
diskuterades huruvida det fanns ett behov av att samla in ytterligare data, men en 
mättnadsgrad ansågs vara nådd. Denna bedömning gjordes efter en närmare djup-
dykning och reflektion kring intervjusvaren. Vår gemensamma uppfattning var att 
intervjudeltagarnas svar speglade varandra väl då återkommande mönster upptäcktes i 
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materialet. Hade intervjuunderlaget och urvalsstorleken varit större hade den externa 
validiteten rimligen blivit högre.  
 
I och med att intervjuguiden skickades till deltagarna i förväg kan detta tänkas ha på-
verkat intervjusvaren både positivt och negativt. En grundligare förberedelse och re-
flektion kring ämnet kunde således göras av intervjudeltagarna, vilket troligtvis gav 
genomtänkta och djupgående svar. Det är dock tänkbart att svaren blev mer tillrätta-
lagda och att respondenterna gav socialt önskvärda svar. Det kan också tänkas att 
intervjuguiden begränsade spontaniteten och utrymmet att frångå de förutbestämda frå-
gorna.  
 
Vad gäller urvalsprocessen skulle denna också kunna ifrågasättas. Det kan tänkas att 
urvalet blev skevt då kontorscheferna personligen valde medarbetare att deltaga i inter-
vjuerna. Det kan tänkas att chefernas selektiva urval, utifrån egna preferenser, påver-
kade det resultat som framkom i intervjuerna. En möjlighet är att respondenterna valdes 
utifrån en vilja från chefens sida att endast tillgå medarbetare med gott ambassadörskap 
för banken. Hade ett mer slumpmässigt urval kunnat genomföras kan tänkas att ett an-
norlunda resultat hade erhållits. Trots detta är vår uppfattning att urvalet representerade 
de i förväg uppsatta kriterierna väl. Resultatet kan dock ha påverkats av respondenternas 
relativt korta anställning inom banken. Att göra ett mer genomtänkt urval vore önskvärt 
i en större studie, men med tanke på studiens omfattning var detta inte genomförbart.  
 
Vi är medvetna om att det är ett omfattande område vi givit oss in på. Det har varit svårt 
att smalna av ämnet då många aspekter är intressanta att utveckla. Då området kring 
mål- och resultatstyrning är brett upplevdes å ena sidan svårigheter bland annat vid ut-
formandet av intervjuguiden. Det var bitvis omständligt att avgränsa och täcka in rele-
vanta aspekter. Å andra sidan underlättades arbetet med intervjuguiden då goda kun-
skaper om bankens verksamhet inhämtats i och med tidigare genomförd studie. Resul-
tatet av intervjuguiden blev tydligt och täckte in väsentliga områden. 
 
Avslutande kommentarer 
Mål- och resultatstyrning är ett komplext och omfattande område och det handlar för 
företagen främst om att effektivisera sina verksamheter. Då litteraturen på området 
huvudsakligen utgår från ett organisatoriskt perspektiv är det svårt att, utifrån tidigare 
forskning, dra slutsatser om faktorer som är viktiga för att styrningen ska fungera väl 
utifrån ett medarbetarperspektiv. Det finns inte några enkla, entydiga svar på vad som 
påverkar medarbetares motivation och arbetsutförande i en kunskapsintensiv verksam-
het som en bank. Slutsatser som kunnat dras av resultatet är att om medarbetaren inte 
har individanpassade mål tenderar motivationen att minska, avsaknaden av tydliga mål 
och styrsystem spelar roll för motivationen och arbetsutförandet och om medarbetaren 
inte når upp till uppställda krav och förväntningar kan motivationen påverkas negativt. 
Samtidigt kan svåra mål upplevas vara sporrande. En viktig faktor för att mål- och 
resultatstyrning övergripande ska fungera är återkoppling, både från styrsystemen i sig, 
från chefer, kollegor och kunder. Då denna bransch är outforskad vore det för framtida 
studier intressant att undersöka hur mål- och resultatstyrning påverkar medarbetare mer 
generellt i banken och kanske även inom hela bankväsendet. Det vore även intressant att 
undersöka medarbetarens upplevelser kring vad som är viktigt inom mål- och resultat-
styrning i en närmare jämförelse med vad organisationen anser vara viktigt. En ökad 
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kunskap om medarbetares upplevelser av och attityder gentemot mål- och resultat-
styrning innebär större möjligheter för organisationer att ta till sig dessa för att utvecklas 
och bli mer effektiva. 
 
Avslutningsvis önskar vi bredda kunskapen om medarbetarens syn på mål- och resultat-
styrning och därmed kunna bidra till forskningsområdet, som vi i dagsläget anser vara 
knapphändigt. Vår förhoppning är att kunskapsbidraget kan vara värdefullt för banken 
och gynna dess arbete med mål- och resultatstyrning. Dessutom kan resultatet vara 
betydelsefullt för andra kunskapsintensiva verksamheter. 
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A p p e n d i x  1  –  I n t e r v j u g u i d e  
 
BAKGRUND 
1) Ålder? 
2) Hur länge har du arbetat på banken? 
 
ARBETET/ARBETSUPPGIFTER 
3) Vad innehåller en vanlig arbetsdag för dig? Beskriv dina arbetsuppgifter. 

 
4) Hur arbetar du med varje uppgift/arbetsområde? 

a) Finns specifika mallar/rutiner/riktlinjer/krav för hur arbetet ska utföras?  
 
5) Hur mycket tid lägger du på varje arbetsområde? 

a) Hur disponerar du dina arbetsuppgifter under en arbetsdag/-vecka? 
 

6) Känner du någon gång att det står hinder i vägen för dig att utföra ditt arbete? På 
vilket sätt? Ge exempel. 
a) Hur påverkar det hur du utför ditt arbete? 

 
STYRNING, MÅL OCH ARBETSUTFÖRANDE 
7) Hur rapporterar du dina prestationer och resultat? 

a) Hur arbetar du med mål- och resultatrapportering i ditt dagliga arbete? Ge 
exempel på vad du rapporterar. 

b) Styr systemen dig i ditt arbete? Hur? 
c) Påverkar det ditt sätt att arbeta? På vilket sätt?  
d) Är verktygen för rapporteringen enkla att förstå och tydligt utformade? På vilket 

sätt? 
 
8) Hur planerar du för att nå dina mål och uppnå resultat som förväntas av dig i ditt 

dagliga arbete? 
a) Hur prioriterar du dina olika ärenden? 
b) Är det något som prioriteras bort?  

i) Hur visar sig det i ditt sätt att arbeta? 
 
9) Vad händer om du inte når uppsatta mål? 

a) Hur hanterar du det? 
b) Vad skapar det för känslor hos dig? 

 
10) Vad anser du vara bra respektive dåligt med de mål- och resultatsystem ni 

använder? Ge exempel. 
a) Finns det några brister i systemen? 
b) Finns det några fördelar med mål- och resultatrapportering? 

 
11) Upplevs den övergripande mål- och resultatrapportering fungera?  

a) Är verktygen tillfredställande? Varför/varför inte? 
b) Reflektera över när/om något i resultatrapporteringen inte fungerar. 

i) Hur hanterar du en sådan situation, om den skulle uppstå? 
ii) Hur påverkar det dina övriga arbetsuppgifter? 
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12) Händer det att det uppstår problem/komplikationer med systemen? Exemplifiera. 

 
13) Har processen kring hur man rapporterar mål och resultat förändrats under din tid på 

banken? Hur? 
a) Sker nya direktiv ofta?  
b) Hur ställer du dig till eventuella förändringar och nya direktiv gällande mål- och 

resultatrapportering? Exemplifiera. 
i) Hur påverkar eventuella förändringar dig? 

 
14) Vad skapar mål- och resultatrapporteringen och dess system för möjligheter 

respektive hinder för dig? Exemplifiera. 
 
15) Upplever du att det står klart och tydligt för dig vilka dina mål och åtaganden är till 

organisationen? Varför/varför inte? 
a) Vilka är dina mål?  
b) Vad har du för strategi för att nå dina mål?  
c) Kan du arbeta på olika sätt för att nå mål? Hur? 
d) Hur tycker du att din bild av mål stämmer överens med organisationens mål och 

vision? 
e) Känner du att du lever upp till dina uppsatta mål? 
f) I vilken utsträckning har du möjlighet att påverka dina mål och din 

resultatrapportering? På vilket sätt? 
 
16) Hur ser du på att ha mål att följa? 
 
ÅTERKOPPLING 
17) Får du någon återkoppling på det resultat du rapporterar? 

a) Vem ger dig återkoppling? 
b) Vilken form av återkoppling är viktigast för dig? 
c) Hur påverkar eventuell återkoppling dig i ditt arbetsutförande? 
d) Hur sker återkoppling på ditt arbete? Ge exempel. 

i) Hur ofta? 
e) Hur ser du på att få återkoppling i ditt arbete? 

 
18) Anser du att återkoppling ges i den utsträckning du förväntar dig? Varför/varför 

inte? 
a) Känner du att du får stöd från kollegor/chefer vid behov? På vilket sätt? 

 
MOTIVATION OCH HANDLING 
19) Utifrån det du har berättat kring dina arbetsuppgifter och hur du mål- och resultat-

rapporterar, hur tycker du att det påverkar dig i ditt arbete? 
a) Hur påverkar det som upplevs som bra, respektive dåligt dig? 

i) Reflektera över din motivation till ditt arbete. 
ii) Reflektera över din inställning till att resultat mäts? 

 
20) Hur relevant är det du rapporterar enligt dig? Förklara varför. 

a) På vilket sätt upplevs eventuella irrelevanta moment? 



	   32	  

i) Hur hanterar du i så fall detta i ditt arbete? 
ii) Hur prioriterar du? 

 
21) Känner du någon press i och med att du måste prestera och leverera resultat? På 

vilket sätt? 
a) Hur hanterar du eventuell press? 

i) Är det något du gör speciellt, eller avstår från att göra gällande dina 
arbetsuppgifter? 

 
22) Hur stor kontroll, respektive inflytande över ditt eget arbete upplever du att du har? 

a) Hur påverkar det din attityd till arbetet? 
Hur påverkar det ditt arbetsutförande?	  


