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Sammandrag 

Området målstyrning och dess tillhörande komponent målkongruens har under cirka 40 års tid 

betraktats som aktuella sett ur ett forskningssammanhang. Dessa komponenter har under 

perioder ansetts vara både mer och mindre viktiga sett till hur mål valt att nås. Sett till ett 

nutida sammanhang har dock fokus flyttats från en individuell till en kollektiv nivå, vilket 

antas ha stärkt målstyrningens relevans inom organisationer. Till följd av dessa svängningar i 

den akademiska världens tankegångar genomförs i detta fall en studie för att skapa en bild 

kring vilka faktorer som påverkar graden av kongruens mellan överordnades direktiv och 

underordnades output. Den teoretiska bakgrund som presenteras i denna rapport lyfter fram 

centrala delar för målstyrning och målkongruens. Detta undersöks sedan genom en explorativ 

fallstudie med sex intervjuobjekt på två bankkontor tillhörande Nordea Bank AB. De 

gemensamma resultaten i anslutning till analysmodellen visar på en kongruens som är 

närvarande men inte helt fullständig. Faktorer som har potential till förbättring är främst 

kommunikation och svårighetsgrad, men det kan även skilja sig mellan kontor då faktorn 

personlighet inte kan sägas finnas i full grad på ett av de undersökta kontoren. 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 
Machiavelli skrev i sin bok Il Principe (1505) genomgående om olika riken och deras 

konflikter, exempelvis det romerska och det grekiska. “The wish to acquire is in truth very 

natural and common, and men always do so when they can, and for this they will be praised 

not blamed...“ (Machiavelli, 1505, s. 13). Tankar kring en strävan efter att vilja uppnå sina 

mål förklarades alltså redan under Machiavellis tid. Detta kan kopplas till många av dagens 

resultatdrivna företag där måluppfyllelse är en viktig del i att lyckas. 

 

För att nå mål krävs vissa förutsättningar, exempelvis en lagom hög svårighetsgrad. Inom de 

flesta organisationer kommuniceras dagligen arbetsdirektiv mellan chefer och anställda. 

Dessa arbetsdirektiv är utifrån de källor som tas med i den teoretiska bakgrunden ofta 

kopplade till mål och kan delas upp i två kategorier: kvantitativa arbetsdirektiv och kvalitativa 

arbetsdirektiv. Dessa kategorier kan i sin tur kopplas an till målstyrning1. Kvalitativa 

arbetsdirektiv skiljer sig enligt de artiklar som tas upp inom området, vilka presenteras senare, 

från kvantitativa genom att målet så som det presenterats inte är tänkt att mätas i form av 

siffror. Mål som blir att klassa som kvalitativa kan då exempelvis vara “fokusera mer på en 

viss kundgrupp”. 

 

Då kvalitativa mål inte nödvändigtvis kan mätas genom uppnående av kvantitativa 

arbetsdirektiv krävs att mottagaren av direktiven konkretiserar dessa för att kunna vidta 

lämpliga åtgärder. Schaffer (2013) menar att budskap kan förvrängas i och med att dessa 

måste konkretiseras när de kommuniceras från högre till lägre instanser i en organisation. 

Detta ger att processen, då underordnade konkretiserar instruktioner från överordnad, kan leda 

till utföranden som inte nödvändigtvis kongruerar fullständigt med den output som 

överordnad önskar sig. Vidare riskerar överordnades direktiv att inte accepteras hos 

underordnade även om de når mottagaren så som de menas från överordnade. Kan man 

överkomma dessa problem kan man nå en hög grad av engagemang, motivation och 

prestation - vilket i sin tur påverkar graden av målkongruens. (Schaffer, 2013, s. 22). 

 

                                                           
1 Efter engelskans Management by Objectives 
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Enligt Carroll & Tosi (1970c) och McConkie (1979, s. 29) består målstyrning av målsättning 

och utvärdering av prestation. Författaren (Ibid., s. 29) använder Kirchoffs definition från 

1934: "...there is probably no other term in the vocabulary of contemporary management that 

is so inadequately defined." som stöd för vidare resonemang kring att målstyrning inte är 

något fenomen bestående av endast en variabel. Ytterligare definitioner av målstyrning finns, 

varav några presenteras i artikeln av McConkie (1979). Författarna ämnar på nytt definiera 

detta begrepp i rapporten under teoridelen. Detta i syfte att kunna besvara forskningsfrågan. 

En för rapporten bakomliggande tanke är att vissa organisationer idag tampas med problem 

som har att göra med målkongruens och målstyrning. Detta beror bland annat på att det kan 

finnas olika uppfattningar kring hur arbetsuppgifter ska utföras inom avdelningar med hänsyn 

till chefers önskemål. 

 

1.2. Problemformulering 
Everwijn et al. (1990, s. 542) menar att ledningen bör ta hänsyn till ett antal faktorer för att 

kunna välja vilken strategi som bör användas för att lösa problem som har att göra med 

målkongruens. De menar dock att vilka faktorer som är centrala för kvalitativa arbetsdirektiv 

till synes inte är klarlagt. En undersökning av Level et al. framhäver å andra sidan att antalet 

centrala faktorer gällande möjligheten att bedriva målstyrning är få. Den nämner 

kommunikation som en av de viktigaste faktorerna för prestation och målkongruens (Level et 

al., 1990, ss. 325-326). Detta visar på att det inte finns någon entydig bild av vad som är 

viktigt för att nå målkongruens. 

 

Tidigare forskning som genomförts inom en finansiell kontext med hänsyn till styrning 

(Edmister & Locke, 1987) pekar på att det finns en svag korrelation mellan mål och utförande 

(Ibid., s. 513). Dessa mål grundar sig dock inte enbart i kvalitativa instruktioner (Ibid.), varpå 

valet har fallit på att undersöka två kontor inom ett väletablerat svenskt bolag som tar hänsyn 

till kvalitativa mål. Just den kvalitativa infallsvinkeln har utifrån de artiklar som gåtts igenom 

inte undersökts djupgående i en nutida kontext. 

 

Denna explorativa studie är tänkt att leda till påståenden om graden av målkongruens mellan 

chefers kvalitativa arbetsdirektiv och anställdas output, samt vilka tillhörande faktorer som 

har störst förbättringspotential. Slutligen kan de resultat som erhålls tänkas vara intressanta 

för branschen i sin helhet då det är viktigt att direktiv överlag följs inom banker då de 
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granskas hårt och en hög konkurrens råder. Detta kan tänkas leda till att organisationerna 

riskerar att straffas av ett minskat klientel om de fattar för många felaktiga beslut. Potentiella 

misstag kan möjligen förebyggas genom kunskap om vilka faktorer som spelar roll för 

målstyrnings inverkan på målkongruens. 

 

Detta leder in på forskningsfrågan:  

Hur kongruerar underordnades output med närmaste överordnads kvalitativa arbetsdirektiv? 

 

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse kring i vilken utsträckning 

målkongruens råder vad gäller kvalitativa direktiv inom banksfären. Vidare undersöks vilka 

faktorer tillhörande begreppet målstyrning som har störst potential att utvecklas inom 

branschen. En förhoppning är att de resultat som fastställs ska kunna appliceras i en bredare 

kontext och inte enbart gälla banksfären. 

 

1.4. Teoretisk och praktisk relevans 

Forskning inom målstyrning och målkongruens har under de senaste decennierna mestadels 

fokuserat på kvantitativa mått. Besson et al. (2008) pekar på att organisationer numera 

tenderar att gå mot ett mer kollektivt arbetssätt. Detta antas ha medfört att kvalitativa faktorer, 

så som exempelvis kommunikation, har blivit mer centrala komponenter för målstyrning inom 

organisationer (Level et al., 1990). Denna rapport inriktar sig mot kvalitativa mått just för att 

de på senare tid har kommit att bli av betydande vikt inom forskningsvärlden. 

 

Det teoretiska bidraget av denna studie är således en analys av hur målkongruensen ser ut 

inom branschen, samt vilka faktorer som anses vara uppfyllda och därmed bidra till en 

kongruens. Dessa insikter visar på vikten av att undersöka hur kvalitativa faktorer kan ha en 

inverkan på målkongruens inom organisationer. Framtida forskning kan ha en ansats i dessa 

insikter för att nå både bredare och mer specifik praktisk kunskap inom området. Den 

praktiska relevansen består i att peka på faktorer som har förbättringspotential och därmed 

kan bidra med kunskap om hur man inom organisationer kan lyckas bättre med sin 

målstyrning. Att identifiera faktorer som kan förbättras kan potentiellt leda till en mer effektiv 

organisation. 
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1.5. Rapportens disposition 
Följande delar består av teori, metod, empiri, analys och slutsats. 

 

Till en början kommer teori inom området målstyrning att gås igenom. Teoridelen fortsätter 

med att lyfta fram ett ytterligare begrepp: målkongruens. Detta begrepp har en stark koppling 

till målstyrning, vilket tydliggörs i senare delar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av 

de viktigaste delarna av nämnda begrepp, samt en analysmodell som används för att analysera 

insamlad data. I metoddelen redogörs för de övervägda metodologiska val som gjorts under 

skrivprocessen. Här motiveras även dessa val och ett kritiskt förhållningssätt lyfts fram. Den 

empiriska delen presenterar de svar som erhållits från intervjuobjekten vid genomförandet av 

intervjuerna. I analysdelen kommer huvudsakligen den empiri som samlats in ställas mot 

tidigare teori i form av presenterad analysmodell. Detta görs för att kunna fastställa likheter 

och skillnader dem emellan. Denna del blir därmed att betrakta som en applicering av allmänt 

vedertagen teori inom området. Rapporten avslutas med en slutsats ämnad att tydliggöra de 

viktigaste resultaten samt framföra implikationer för vidare forskning. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Målstyrning är de strategier man använder sig av för att nå målkongruens. De delar av 

målstyrning som är viktiga för att nå målkongruens kallas i denna rapport för faktorer och är 

sex till antalet. Kvalitativa variabler och mått lyfts fram för att kvantitativa ansatser primärt 

visat sig vara äldre sätt att se på samband mellan direktiv och utförande. I en nutida kontext 

beaktas istället kollektivet samt dess komplexa och kvalitativa samband. 

 

Teoridelarna nedan ämnar förklara sambandet mellan de två begreppen målstyrning och 

målkongruens. Detta görs genom att lyfta fram artiklar som på olika sätt har försökt tolka 

dessa begrepp. Dessa tolkningar används sedan för att skapa en bild av hur samspelet 

begreppen emellan ser ut i en nutida kontext. 

 

2.1 Förklaring av nyckelord 
Nedan förklaras ord som är centrala för rapporten och är menade som hjälpmedel för att öka 

tydligheten i vad som avses vid användning. 

 

Begrepp - Till ordet begrepp hör i denna rapport målstyrning och målkongruens. 

Direktiv - Arbetsuppgifter som kommuniceras från överordnad till underordnad och som har 

en tänkt output. 

Faktor - Till ordet faktor hör i denna rapport de sex faktorer som presenteras som delar för att 

nå kongruens. Dessa är svårighetsgrad, kommunikation, delaktighet, personlighet, 

arbetsmiljöns kontext och motivation. 

Kongruens - I vilken utsträckning faktisk output överensstämmer med tänkt output från de 

direktiv som ges. 

Kvalitativa direktiv - Arbetsdirektiv med tillhörande mål som inte mäts i kvantitativa termer. 

Output – Effekten av ett utförande. 

 

 

2.2. Målstyrning (Management by Objectives) 
Som en teoretisk kärna beaktas Drucker (1999). The Practice of Management (Drucker, 1999) 

betraktas som en av de främsta böckerna inom målstyrning, detta för att han använder sig av 

en kombination av tidigare forskning och ett eget resonemang kring forskningsämnet. Nedan 
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redogörs för några centrala delar tagna ur boken som tar upp och definierar begreppet 

målstyrning. En av definitionerna är att målstyrning kan ses som ett verktyg för att påverka 

anställda genom att bland annat sätta mål tänkta att utveckla organisationen. En annan av hans 

definitioner presenteras som en kommunikation mellan chef och underordnad som präglas av 

en förståelse dem emellan: “Management by objectives is a prerequisite for functioning 

communication.” samt “What the subordinate comes up with is rarely what the superior 

expects”. (Ibid., ss. 319-320). 

 

Angående chefers ansvar säger Drucker att deras kontinuerliga deltagande är viktigt. Vad 

gäller överordnads roll för att få underordnade att nå mål har hen direkt ansvar gentemot 

underordnade. Hen måste se till att underordnade uppfattar vad som krävs av dem samt hjälpa 

dem att fastställa personliga mål. Chefen ansvarar också för att erbjuda anställda rätt verktyg 

för att kunna lösa problem, samt ge dem råd kring arbetsuppgifter och hur de kan förbättras i 

sina arbetsroller. (Ibid., s. 248). 

 

Gällande organisatoriska förutsättningar för att nå mål måste fokus ligga på utförande. Detta 

betyder alltså att individer måste tänka både på sig själva och organisationen, och därmed 

frångå en enbart egoistisk syn. Med fokus på mål handlar det om att inte fastna i en 

bekvämlighetszon, utan istället om att hela tiden sätta nya och relativt utmanande mål för att 

organisationen ska kunna utvecklas. (Ibid., ss. 280-281). 

 

Avslutningsvis dyker en intressant fundering upp i samband med den teoretiska 

genomgången: “Should the organization be structured so that jobs fit people? Or should the 

organization be “functional”, with people fitted to jobs?“ (Ibid., s. 243). Detta kan tänkas 

vara relevant sett till ifall intervjuobjekt betraktar sig som en del av organisationen och om 

deras befattningar är skapade utifrån deras personliga egenskaper eller ej. 

 

Med Drucker som stöd skriver Kondrasuk (1981) om målstyrning gällande dess effektivitet ur 

ett allmänt perspektiv (Kondrasuk, 1981, s. 419). Det fastställs att målstyrning kan få olika 

effekter beroende på hur seriöst dess applicering uppfattas. Exempelvis nämns att ju mer 

styrsystemet undersöks i ett forskningssammanhang desto sämre visar sig dess effektivitet 

vara i ett praktiskt sammanhang. Snarare än att applicera styrsystem i onödan finns en tanke 

om att lämna fungerande arbetsmetoder ifred. (Ibid., ss. 425-426). 
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En studie som genomförts inom målstyrning är den av French & Hollmann (1975). De har 

valt att undersöka huruvida en gemensam styrning av verksamheten (Collaborative 

Management by Objectives, CMBO) fungerar i form av samarbete mellan chef och anställd. 

(French & Hollman, 1975, s. 13). Observationer som belyser kommunikationen mellan chef 

och anställd har genomförts, exempelvis vid interna möten (Ibid., s. 20). Av slutsatsen 

framgår att känslan av delaktighet vad gäller att sätta mål samt god kommunikation är viktiga 

faktorer för att nå en tillfredsställande målstyrning (Ibid., s. 21). 

 

En studie av White (1973) har genomförts för att se hur chefer i form av positiv eller negativ 

respons bemöter en applicering av målstyrning (White, 1973, s. 636). Där framgår att både 

positiv och negativ respons uppstod. Den positiva responsen bestod bland annat i 

målstyrningens effektivisering av planering och kommunikation mellan personer, medan den 

negativa främst härrörde från misslyckanden att inse fastställda mål samt en bristande 

samarbetsvilja från chefers sida gentemot målstyrningen. Målstyrning anses dock enligt White 

bara existera om överordnad anser att det existerar. (Ibid., s. 645). White pekar genomgående 

på att anställda måste vara delaktiga i beslutsprocessen samt förstå värdet av att ha särskilda 

mål för att kunna utföra dem med en eftersökt precision. 

 

Fler perspektiv kring praktiska tillämpningar tillförs av Carroll & Tosi (1970c) som likt Locke 

& Latham (2002) grundar sin artikel på tidigare forskning. Huvudsakligen nämns huruvida 

målbilder beaktar centrala delar när målstyrning appliceras i egenskap av program, såsom 

exempelvis svårighetsgrad, tydlighet, inflytande, självförbättring och tillfredsställelse. 

(Carroll & Tosi, 1970c, s. 297). I sin studie kommer de fram till att klara mål i majoriteten av 

fallen korrelerar positivt med de variabler som undersökts. Vissa variabler avviker dock från 

den generella uppfattningen, exempelvis svårighetsgrad som inte alltid leder till en ökad 

prestation. Detta tenderar dock att bero på olika personligheter, alltså någonting som kan vara 

svårt att standardisera. (Ibid., ss. 303-304). 

 

Jamieson (1973) väljer att beröra problem som förknippas med målstyrning. Ett exempel är 

att individer som blir tilldelade mål av olika slag kan tänkas uppleva en sådan press att de till 

slut bryts ner mentalt. Detta förmodas då leda till att de inte klarar av att uppfylla målet i 

fråga. Som en lösning på detta problem föreslås att integrera individer i dessa processer för att 

öka deras förståelse gällande ett visst händelseförlopp. (Jamieson, 1973, s. 497). Trots att 
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slutsatsen av denna artikel är tvetydig pekar Jamieson på att samarbetande individers roller 

troligen kommer att spela en viktig roll i framtida organisationer. (Ibid., ss. 504-505).  

 

Locke & Latham (2002) bygger sin artikel på målsättningsteorin2. Empirin är baserad på 

nästan fyrtio års forskning som kopplas ihop med Ryans (1970) tankar om att målsättning ska 

vara knutet till att medvetna mål påverkar agerande. Bland de främsta resultaten finns att 

finna uppgiftens svårighetsgrad i förhållande till utförandet. Atkinson (1958) kommer fram 

till att det bästa utförandet erhålls då uppgiften är lagom svår (Locke & Latham, 2002, s. 705). 

En annan aspekt som undersöks är ifall anställda lyckas bättre om de får tydliga målbilder att 

arbeta mot, snarare än att enbart bli tillsagda att göra sitt bästa. I detta fall visar det sig att 

tydliga målbilder är det bättre alternativet. Likt Locke & Latham (2002) anses att individer 

som har en större vilja att uppfylla mål har lättare att slutföra sina uppgifter i enlighet med vad 

överordnad vill (Ivancevich, 1977, s. 406). Tydlighet och vilja att uppfylla mål antas i sin tur 

leda till hur väl en uppgift genomförs, vilket överensstämmer med vad tidigare forskare pekar 

på och blir alltså en sorts sammanfattning av deras resonemang (Ibid., s. 417). 

 

Trots att Locke & Latham (2002) har baserat sin artikel på nästan fyrtio års forskning inom 

målsättning finns forskare som påstår motsatsen. Ordóñez et al. (2009) anser istället att ett 

alltför stort fokus på målsättning kan vara direkt skadligt ifall det skulle appliceras i alltför 

stor utsträckning. I texten jämförs det med att överdosera en medicin vid sjukdom, och att 

bieffekterna då kan bli större än den tänkta verkan. Fortsättningsvis nämns fall där det inte 

gått som man tänkt sig, exempelvis ett fall med mål som visade sig leda till olika typer av 

bedrägeri. (Ordóñez et al., 2009, s. 6). Forskarna (Ibid.) väljer att lyfta fram exempel där 

individer har gjort allt de kunnat för att erhålla en viss bonus, även om det medfört skada 

gentemot andra anställda. De kan alltså tänkas vilja framhäva att en sorts egoism också verkar 

vara inneboende inom varje individ när det handlar om mål kopplade till finansiell belöning 

(Ibid., s. 7). Slutligen poängteras vikten av att individer ställer sig mer kritiska gentemot mål 

och börjar ifrågasätta varför de existerar (Ibid., s. 14). De vill alltså se en förändring som leder 

till att olika mål inte tar över individers sätt att tänka. 

 

Latham & Saari (1979) väljer att undersöka fenomenet “gör ditt bästa” som innebär att 

individuellt tänka ut så många alternativ som möjligt för att lösa ett problem. De kommer 

                                                           
2 Efter engelskans Goal Setting Theory 
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fram till att fastställda mål fungerar bättre än “gör ditt bästa”, varpå detta indikerar att mer 

specifika instruktioner är att föredra. (Latham & Saari, 1979, ss. 166-167). Mer djupgående, i 

form av ett händelseförlopp bestående av tre variabler, väljer Erez et al. (1985) att skriva om 

hur utförande är beroende av anställdas deltagande, med acceptans som modererande variabel. 

En grundläggande tanke utifrån målsättningsteorin är att mål antas ha en direkt inverkan på 

individers beteenden. De kommer i sin artikel fram till att specifika och utmanande mål leder 

till bättre utförande, förutsatt att anställda accepterar målen i fråga. (Erez et al., 1985, s. 50). 

Än mer kopplat till en nutida kontext nämner Hymowitz (2005) att mål som sätts till följd av 

en tidigare god prestation kan bli för utmanande och därmed försämra underordnades 

prestation över tid. 

 

En fallstudie genomförd hos en säljavdelning av Besson et al. (2008) undersöker två typer av 

svårigheter som kan finnas: att uppgifter är för svåra samt att det kan vara svårt att bestämma 

vem som ska ställas ansvarig ifall ett visst mål inte uppnås till följd av en oförutsedd händelse 

(Besson et al., 2008, s. 11). Efter att ha genomfört sin fallstudie kom de fram till att äldre 

tolkningar av styrsystem kan behöva modifieras för att bli generellt applicerbara (Ibid., s. 20). 

Snarare än att pressen läggs på enbart en individ så tros den numera läggas på en grupp 

individer. Detta leder i sin tur till att risk och arbete fördelas inom gruppen istället för att en 

individ ska ställas ansvarig för ett felaktigt utförande. Att kommunikationen mellan chef och 

anställda förbättras, till följd av att chefen behöver kommunicera i både uppåt- och 

nedåtstigande led, är ytterligare ett resultat som fastställs. (Ibid., s. 15). Den främsta lärdomen 

som kan tas med från denna studie är alltså att fokus hos chefer verkar ha förflyttats från en 

individuell nivå till en kollektiv nivå, varpå det har medfört ett större fokus på målkongruens 

chefer och anställda emellan. 

 

2.3. Målkongruens 

Målkongruens handlar om kongruens mellan parter gällande utförandet av mål och ses i denna 

studie som resultatet av en lyckad målstyrning. Nedan presenteras faktorer för 

målkongruensens framgång. 

 

Schaffer (2013) menar att när mål kommuniceras från överordnad till underordnade inom 

organisationen så riskerar budskapet att förvrängas. Även om budskapet kommer fram så som 

det var menat finns inga garantier för att målet accepteras av underordnade. Kan man 
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överkomma dessa hinder av kommunikation och engagemang kan en hög grad av 

målkongruens nås. (Schaffer, 2013, s. 22). Detta stöds också av Level et al. (1990) som tar 

upp kommunikation från överordnade till underordnade och hur effektiv sådan leder till bättre 

kommunikation av mål, vilket i sin tur leder till strategisk integration och målinriktat beteende 

samt bättre prestation. Gällande underordnades personligheter skrivs av Misha et al. (2015) att 

individer som har en mer flexibel personlighet tenderar att minska personliga och 

professionella konflikter genom att samarbeta. Detta leder sedan till en bättre prestation. 

(Misha et al., 2015, s. 8).  

 

Jauch et al. (1980) väljer att beröra målkongruens sett till om anställda tar till sig direktiv som 

kommer från chefer. Artikeln lyfter upp tre olika syner på vad målkongruens är. En av dem är 

att anställda väljer att fokusera på antingen personliga eller organisatoriska mål. Anställda 

måste alltså välja mellan dessa. En andra syn nämner att det bör finnas en kongruens mellan 

personliga och organisatoriska mål för att en sammanlagd kongruens ska kunna uppstå. Den 

tredje synen talar om att mål kan komma från överensstämmande identiteter inom 

organisationen, alltså en syn baserad på likriktade normer inom organisationen. (Jauch et al., 

1980, ss. 544-545). Slutsatsen som lyfts fram är att inte bara en av dessa syner verkar vara 

närvarande, utan det handlar istället om ett komplext förhållande mellan flertalet syner. Även 

om en viss syn går att fastställa behöver inte detta nödvändigtvis betyda att andra utesluts, 

utan de kan också finnas med som bakomliggande faktorer. (Ibid., ss. 547-549). 

 

Enligt Cugueró-Escofet & Rosanas (2013) är ett av syftena med målstyrning att uppnå 

målkongruens. De väljer att undersöka ifall målen uppfattas som rättvisa, alltså en jämnt 

fördelad arbetsbörda i relation till en chefs utformning av styrsystem, varpå detta antas ha en 

inverkan på målkongruensen. (Cugueró-Escofet & Rosanas, 2013, ss. 23-24). Maximal 

målkongruens uppstår när en chef skapat ett styrsystem som är rättvist utformat, eller ser ett 

orättvist utformat styrsystem och väljer att åtgärda det (Ibid., s. 37). Det bör alltså finnas en 

vilja att göra rätt för sig från chefens sida för att maximal målkongruens ska kunna uppstå. 

Ytterligare teoretiska infallsvinklar har under de senaste åren tillförts av bland annat 

Bouckenooghe et al. (2015) som väljer att analysera moraliskt accepterade affärsutövanden, i 

detta fall kallat “etiskt ledarskap”, med hjälp av kvantitativa mått. Detta är något som 

indikerar att kvalitativa mått ibland behöver kompletteras för att kunna skapa helhetsbilder av 

vissa situationer, exempelvis gällande output. Bland de viktigaste resultaten står att finna att 

anställda genomgående tros ha en uppfattning av chefen som inte förändras över tid. Chefen 
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tros också behandla samtliga anställda likadant. (Bouckenooghe et al., 2015, s. 258). En av 

slutsatserna är att målkongruensen mellan överordnad och underordnad korrelerar positivt 

med etiskt ledarskap (Ibid., s. 259). Vidare bör överordnade enligt Everwijn et al. (1990) ta 

hänsyn till flertalet ytterligare faktorer, bland annat arbetsmiljö och kompetens, för att kunna 

lösa problem som har att göra med val av strategi. Detta för att lösa problem gällande 

specifika arbetsutföranden. 

 

2.4. Teoretisk sammanfattning 
De böcker och artiklar inom de två olika områdena som redogjorts för ovan mynnar bland 

annat ut i att målkongruens är målet med samt resultatet av lyckad målstyrning. Detta innebär 

alltså att den ena variabeln är beroende av den andra. Ett exempel kan vara att en chef ber en 

anställd att förbättra arbetsrutinerna. Målkongruensen består i huruvida en anställd uppnår 

detta eller ej. 

 

De främsta lärdomarna som kunnat härledas från litteraturen ovan är att just målstyrning 

under de senaste 40 åren verkar ha flyttat fokus, från en tidigare individuell nivå med chefens 

egenskaper i fokus till en numera kollektiv nivå med hela organisationen i fokus. Detta 

innebär att målkongruens är viktigt för att nå önskvärda resultat där hela organisationen 

beaktas. Till följd av att forskning har genomförts under drygt 40 års tid finns många olika 

tolkningar av de två begreppen, varpå meningsskiljaktigheter uppstått. Detta medför att en 

egen samlad definition av respektive begrepp, grundad utifrån tidigare forskning, har behövt 

göras för att på ett mer begripligt sätt kunna besvara forskningsfrågan. 

 

Utifrån en majoritet av de artiklar som tagits med i teoridelen innefattar målstyrning 

modererande faktorer, bland annat uppgiftens svårighetsgrad och anställdas känsla av 

delaktighet. Dessa faktorer spelar roll för hur målkongruensen ser ut och antas bland annat 

påverka hur väl underordnade presterar. Av vad som kunnat erhållas från den teoretiska 

bakgrunden definieras på nytt de två begreppen på ett sätt som möjliggör en analysmodell. 

Målstyrning definieras därmed som “att styra en verksamhet med uppsatta mål för att kunna 

utveckla verksamheten till ett önskvärt framtida läge”. Vidare definieras målkongruens som 

“den utsträckning där överordnad upplever att en underordnads output har utförts i enlighet 

med hens arbetsdirektiv”. 
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Graden av målkongruens är utifrån tidigare forskning beroende av mer detaljerade begrepp 

inom målstyrning. Dessa benämns i rapporten som faktorer, vilka är: 1. Kommunikationen 

mellan över- och underordnad måste vara god för att direktiv ska uppfattas korrekt. 2. Hög 

motivation bland de anställda att nå direktivets mål leder till bättre prestation. 3. En mer 

flexibel personlighetstyp bland underordnade leder till högre kongruens. 4. Delaktighet bland 

underordnade vad gäller sättande av mål och styrande av värderingar är viktigt för att nå 

kongruens. 5. Direktivens svårighetsgrad måste anses lagom för att prestationen ska bli hög. 

6. Arbetsmiljöns kontext måste anses vara tillfredsställande gällande exempelvis hur 

utvecklande arbetsuppgifter uppfattas och huruvida man upplever sig bli rättvist behandlad. 

Med hjälp av de aspekter som tas med i de artiklar som lyfts fram har slutligen en 

analysmodell bestående av modererande variabler i form av de olika faktorerna skapats. 

 

2.5. Analysmodell 
Denna rapports syfte är att belysa i vilken utsträckning målkongruens råder mellan 

överordnads direktiv och underordnades output vad gäller kvalitativa direktiv inom 

banksfären. Vidare undersöks också vilka tillhörande faktorer som har störst potential att 

utvecklas inom branschen. Nedan utformas en analysmodell baserad på delen Teoretisk 

bakgrund. 

 

Baserat på den teoretiska bakgrunden formuleras ett antal teoretiska förväntningar. Dessa blir 

outputen av målstyrningens process, alltså det man uppnår, och är i detta fall beroende av 

faktorerna; direktivens svårighetsgrad, kommunikation, delaktighet, personlighet, 

arbetsmiljöns kontext och motivation. En bakomliggande tanke är att vissa faktorer kan vara 

frånvarande under den tid mål sätts och utförs, och därmed ha potential att förbättras. De 

förväntningar som presenteras nedan används sedan för analys av insamlad empiri: 

 

1: Överordnad önskar skapa en kongruens mellan kvalitativa direktiv och underordnades 

output. 

2: För att kongruens ska uppnås krävs att ett antal faktorer finns. Dessa är: lagom 

svårighetsgrad, god kommunikation, hög känsla av delaktighet, flexibel personlighet bland 

underordnade, tillfredsställande arbetsmiljö och hög motivation. 

3: Kongruensens styrka är beroende av antalet närvarande faktorer samt deras grad av 

närvaro. 
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3. Metod 
I denna del beskrivs rapportens design och metodologiska val motiveras. Gällande 

skrivprocessens tillvägagångssätt beaktas McCloskey (2000) i den utsträckning lärdomar från 

artikeln kan användas, samt anses vara relevanta i den mån arbetets utformning är i behov av 

ett sådant stöd. 

 

3.1. Litteraturgenomgång 
För att på ett vetenskapligt sätt underbygga rapportens analysmodell har en omfattande 

litteratursökningsprocess genomgåtts. Centrala delar för rapporten har sin grund i målstyrning 

och målkongruens, varpå en mängd vetenskapliga artiklar inom dessa områden gåtts igenom. 

Även faktorer som påverkar hur mål kommuniceras och hur underordnade motiveras har 

betydelse för rapporten. Källor som har att göra med dessa områden har också granskats. 

 

Mycket av den teoretiska bakgrund som format rapportens analysmodell är i form av 

vetenskapliga artiklar, där ett 30-tal valts ut efter en selektiv process. Detta på grund av att 

forskningsområdet behövts avgränsas. Ett antal böcker och enstaka andra källor har också 

lyfts in då de ansetts kunna bidra med relevant fördjupning eller breddning. Framförallt boken 

The Practice of Management av Drucker (1999) har legat till grund för en del av den 

analysmodell som utformats. 

 

Rapportens vetenskapliga artiklar har i de flesta fall hämtats från managementjournaler som 

kan ses som vedertagna då de är med på Association of Business Schools Journals ranking 

(2015). Bland andra Journal of Management Accounting Research och European 

Management Journal har använts för att söka relevanta artiklar då de, i och med sin närvaro 

på ABS ranking (Ibid)., av forskningssamhället inom området anses ha viss vetenskaplig 

tyngd. I andra fall har artiklar hämtats från databasen Business Source Premier. Ytterligare ett 

antal managementjournaler samt Google Scholar har använts för att bredda kunskapen än 

mer.  

 

De flesta källor har valts ut efter relevans gällande någon av variablerna målstyrning och 

målkongruens i syfte att förklara antingen bakgrund eller underbygga rapportens 

analysmodell. Vissa artiklar har dock lyfts in för att tillföra fler synpunkter och infallsvinklar 

inom dessa områden för att kritiskt kunna värdera och jämföra fenomen i analysdelen. En viss 
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försiktighet vid läsning av Ordóñez et al. (2009) har iakttagits, då visst sken ges av att ha valt 

exempel som ifrågasätter vedertagen teori. Likaså bör Locke & Latham som diskuterar 

liknande områden i sin forskning kunna ifrågasättas. 

 

Av den forskning som blivit den litterära bakgrund rapporten lutar sig mot är mycket 

forskning genomförd under 1970- och 1980-talet, då framförallt målstyrning tycks ha varit i 

fokus forskningsmässigt. Detta ses inte som problematiskt i och med att senare forskning 

inom ämnet ofta refererar till äldre artiklar, samt att nyare forskning tycks fokusera mer på 

praktiska tillämpningar i enskilda fallstudier. Äldre forskning har istället fokuserat mer på 

teoribildning genom en applicering av generella begrepp och beskrivningar, vilket ses som 

mest relevant för denna rapport. För att ha en uppdaterad bild och god vetenskaplig bredd har 

äldre källor balanserats med en del nyare forskning, exempelvis i form av Schaffer (2013) och 

Bouckenooghe et al. (2015). 

 

3.2. Utformning av analysmodell 
Den inledande litteraturgenomgången har haft i syfte att skapa en analysmodell innehållandes 

ett antal teoretiska förväntningar. Teorier om målstyrning och målkongruens har framförts i 

den teoretiska bakgrunden i syfte att forma ett ramverk för mer detaljerade faktorer att 

undersöka. Den teoretiska bakgrunden mynnar ut i sex förklarande faktorer för hur hög 

målkongruens nås. Faktorerna har blivit en central del då de motsvarar punkt två i 

analysmodellen. Punkt två ligger sen till grund för punkt tre. Dessa sex faktorer utgår 

rapporten från vid utformande av intervjufrågor. Detta för att undersöka huruvida de kan ses 

som närvarande, och i vilken grad de i så fall kan ses som närvarande. Även frågor om 

kongruensens styrka tas med vid intervjuerna för att avgöra hur stark kongruensen uppfattas 

av överordnade. Med stöd av de teorier som lyfts fram har sedan analysmodellen utformats 

för att undersöka tre saker; i vilken grad kongruens råder på de undersökta kontoren, vilka 

faktorer som ses som närvarande samt faktorernas grad av närvaro. 

 

3.3. Utformning av studie 
Denna rapport avser att undersöka kongruensen mellan underordnades output och 

överordnads kvalitativa arbetsdirektiv. Då rapporten undersöker output i förhållande till 

kvalitativa arbetsdirektiv blir överordnads tolkning av dess resultat, kongruensen, en subjektiv 

bedömning. Även faktorernas närvaro och grad måste tolkas subjektivt. Saunders et al. (2016, 
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s. 168) nämner att en kvalitativ undersökningsmetod är lämplig då man måste tolka subjektiva 

bedömningar, vilket enligt ovan är fallet i denna rapport. Upplevd kongruens samt faktorernas 

närvaro och grad bedöms därför vara mer lämplig att tolka i kvalitativa termer. 

 

En explorativ fallstudie har valts då rapportens syfte är att bidra med en ökad förståelse kring 

i vilken utsträckning målkongruens råder vad gäller kvalitativa direktiv inom banksfären. Det 

är enligt Saunders et al. (2016, s. 185) lämpligt att undersöka fenomen i sin naturliga kontext 

när man ämnar berika empirin samt erhålla nya infallsvinklar inom ett område, vilket är 

rapportens mål. Saunders et al. (2016, s. 185) lyfter också fram att användningen av en 

explorativ fallstudie är lämplig då samspelet mellan ett fenomen och dess kontext ämnas 

undersökas. I rapportens fall är fenomenet målkongruens och kontexten närvaro samt graden 

av de sex faktorerna. Vidare bedöms en explorativ studie vara lämplig för att rapportens 

avgränsade område upplevs som mindre undersökt än exempelvis kvantitativa mål och 

direktiv. En breddning av kunskapsområdet ses därför som motiverad. 

 

Eftersom det handlar om subjektiva bedömningar har författarna sett sig tvungna att ha 

möjlighet att ställa följdfrågor och i vissa fall be intervjuobjekten utveckla eller förklara vad 

de menar. Saunders et al. (2016, s. 168) ser det som en nödvändighet att utföra 

undersökningen i dess naturliga miljö när det gäller kvalitativa undersökningar. Detta för att 

skapa tillit, delaktighet och djupare förståelse (Ibid, s. 168). Motsatsvis är det därmed 

olämpligt att använda sig av undersökningsmetoder som inte utförs i studieobjektets naturliga 

miljö. För att få fram hur kongruensen ser ut samt närvaron och graden av faktorerna behöver 

frågor om dessa områden täckas in. Saunders et al. (2016, s. 391) menar att vid intervjuer där 

man använder sig av frågor som kan delas in i olika kategorier, men där frågorna inte 

nödvändigtvis måste ställas likadant, är semistrukturerade intervjuer lämpliga. Som metod för 

att erhålla empirisk data har därför semistrukturerade intervjuer valts. Genom att använda sig 

av semistrukturerade intervjuer kan frågeordningen anpassas och varieras utifrån hur intervjun 

fortskrider, vilket är fördelaktigt enligt Saunders et al. (2016, s. 391). Studieobjektet är i 

denna rapport en bank. Det måste inte nödvändigtvis vara det bästa valet för att undersöka 

forskningsfrågan, men uppfyller valda kriterier. I och med motiveringarna ovan anses valet 

vara lämpligt. 
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3.4. Val av studieobjekt 
För att kunna undersöka forskningsfrågan har Nordea Bank AB, hädanefter Nordea, valts som 

studieobjekt. Valet att studera rådgivare på en bank motiveras av att det är en bransch där 

kvalitativa arbetsdirektiv antas vara förhållandevis vanliga, exempelvis att underordnade ska 

fokusera mer på en viss arbetsuppgift. De har också många utvecklingskrav på organisatorisk 

nivå. Vidare är det en relativt enkel struktur gällande direktivgivning inom banker, där det är 

vanligt att varje underordnad bara har en överordnad som ger direktiv. 

 

Ett antal kriterier för val av bank har arbetats fram för att nå en lämplig bank att undersöka. 

Banken ska vara en av de större svenska bankerna, då dessa kan antas ha klara strukturer för 

direktivgivning samt lång erfarenhet av hur denna går till. Den ska ha en relativt enkel 

struktur i sin helhet för att det ska gå att hitta autonoma kontor som inte är integrerade i andra 

direktivgivande organisatoriska delar. Banken ska slutligen vara tillgänglig geografiskt för att 

möjliggöra intervjuer på plats. Ett antal banker har varit aktuella och valet har fallit på 

Nordea, då banken uppfyller ovan nämnda krav. 

 

För att utföra undersökningen väljs två rådgivningskontor för att nå en del av organisationen 

där kontakt med närmaste överordnad är frekvent, där direktiv ges från överordnad till 

underordnad och där sätt att arbeta kan tänkas variera mer än på exempelvis kundtjänstkontor. 

Man kan också instinktivt förstå vilka direktiv som kan tänkas ges inom rådgivningskontor, 

vilket ytterligare ökar tydligheten jämfört med mer komplexa organisationer där 

generaliserbarheten riskerar att bli lägre. 

 

3.4.1. Val av intervjuobjekt 
Intervjuer genomförs med en kontorschef (överordnad) och två rådgivare (underordnade) på 

två kontor. Valet av två kontor har blivit en naturlig följd av målet att enskilda överordnades 

krav, alltså svårighetsgraden på direktiv, inte ska ge missvisande resultat. Genom att intervjua 

två kontorschefer har risken reducerats för att detta ska ske. Två underordnade på varje kontor 

anses lämpligt och tillräckligt för att få en bild av om nämnda faktorer kan anses vara 

närvarande. Intervjuobjekten har i samtliga fall arbetat på Nordea under relativt långa 

perioder. Därför värderas de som trovärdiga ur en erfarenhetssynpunkt baserad på deras 

kännedom och kunnighet inom det praktiska området. 
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3.4.2. Utformnings- och urvalskritik 
Ett antal metodologiska överväganden har gjorts i och med utformningen av 

undersökningsmetoden. Kvalitativa studier kan i resultat och analys av data ses som 

subjektiva (Saunders et al., 2016, s. 168). Det har medfört att en systematisering av data blir 

viktig för att kunna särskilja vad som diskuteras och på vilket sätt det görs. Författarnas 

förhoppning är att detta har gjorts och att det med tydlighet framgår hur och varför analys och 

tolkningar gjorts. Studien hade möjligen kunnat genomföras med hjälp av enkäter. Författarna 

har dock gjort bedömningen att utfyllande svar och möjlighet att justera frågor utifrån 

intervjusituationen varit av stor vikt, varpå det lett till att semistrukturerade intervjuer ses som 

det bästa alternativet. Vidare är en fallstudie som undersökningsmetod möjligen föremål för 

kritik i och med dess, enligt Saunders et al. (2016, s. 185), påstådda begränsade 

generaliserbarhet av resultat, reliabilitet och bidrag till kunskap. I och med att vetenskaplig 

teori använts för att analysera empirin anses dock metodvalet vara berättigat. 

 

Att studera Nordea har varit ett sätt att undersöka forskningsfrågan, vilket motiverats ovan. 

Det bör dock poängteras att det inte är det enda tänkbara studieobjektet, samt att resultaten 

möjligen skulle kunnat se annorlunda ut om ett annat studieobjekt hade 

undersökts. Avslutningsvis är antalet intervjuobjekt en aspekt som möjligen kan ha påverkat 

rapportens reliabilitet. 

 

3.5. Operationalisering 
Rapportens mål är att undersöka hur underordnades utförande kongruerar med närmaste 

överordnads kvalitativa arbetsdirektiv. Kvalitativa arbetsdirektiv anses vara något som inte 

enbart är grundat i siffror eller kvantitativa mål. Ett exempel är att ge direktiv om att fokusera 

mer på en viss kundgrupp. 

 

För att på ett förståeligt sätt kunna behandla de fenomen som är tänkta att undersökas har en 

analysmodell bestående av tre steg skapats. Respektive steg antas i sin tur täcka in de 

områden som upplevs vara mest intressanta utifrån tolkningar av tidigare studier. Dessa olika 

steg har under intervjuerna hos studieobjekten försökt bearbetas genom att ställa öppna frågor 

med följd- och stödfrågor som komplement. Istället för slutna frågor betraktas öppna frågor 

enligt Saunders som en mer avslappnad intervjusituation för intervjuobjektet (Saunders et al., 

2016, ss. 393–394). 
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Nedan illustreras rapportens operationalisering av faktorerna samt frågor som berör kontorens 

kongruens. Alla frågor är inte ställda till alla intervjuobjekt då det tagits hänsyn till flyt i 

intervjusituationen. Alla faktorer som är relevanta för just det intervjuobjektet har dock täckts 

in hos alla intervjuobjekt och följdfrågor har i flera fall ställts för att få en klar bild av hur det 

ser ut. Vissa frågor är ställda för att få en uppfattning om vilka arbetsuppgifter som är vanliga 

för att kunna ställa mer specifika frågor och få fram exempel som är knutna till dessa 

arbetsuppgifter. Vidare avser A1 första frågan till överordnade, U1 första frågan till 

underordnade och så vidare. Dessa är också markerade i Bilaga 1. 

 

Tabell 1: Operationalisering av analysmodell 

 

Faktorer Berörda intervjufrågor 

Svårighetsgrad U5, U15 

Kommunikation A3, A5, A6, A9, U3, U8, U11 

Delaktighet U9, U10, U13 

Personlighet U4 

Arbetsmiljöns kontext A3, U3, U6 

Motivation U14 

Kongruens A7, A8, U12 

 

 

3.6. Datainsamling 
I och med att de faktorer som ämnas undersökas kan skilja sig mellan individer har ett behov 

av att intervjua fler än en underordnad på varje kontor funnits. Antalet intervjuobjekt, alltså en 

överordnad och två underordnade, har fallit sig naturligt då direktiv ges från överordnade, 

medan underordnade sedan tolkar och utför direktiven. Vidare anses fallintervjuer som 

primärdata tillräckligt för att med hjälp av analysmodellen besvara hur underordnades 

utförande kongruerar med närmaste överordnads kvalitativa arbetsdirektiv. Vad gäller 

forskningsprocessen säkrades först tillgänglighet till intervjuobjekten. Därefter skedde 

intervjuerna först på det ena kontoret, där alla intervjuobjekt intervjuades var för sig och efter 

varandra. En dag senare genomfördes samma intervjuprocess på det andra kontoret. 

Intervjuerna skedde i separata rum på respektive kontor. 
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3.6.1. Intervjuer 
Intervjuerna gick till som så att den ena författaren ledde intervjun och ställde frågorna. Den 

andra nedtecknade, ansvarade för inspelningen och ställde följd- och stödfrågor för att fylla ut 

och komplettera svaren. Vid intervjutillfällena fanns behov av att formulera flertalet liknande 

frågor för att nå den empiriska kärnan gällande kongruensen samt närvaron och graden av 

faktorerna. Intervjuobjekten har valt att inte uppge några namn, och det har inte heller ansetts 

nödvändigt för rapporten. Istället betonas vid vilket av de två kontoren de arbetar. En 

förklaring kring rapportens syfte har getts till respektive intervjuobjekt, och ingen har haft 

några invändningar gällande sekretessförbehåll. De har alltså varit villiga att dela med sig av 

information om kontorens interna relationer. Varje intervjuobjekt påstår sig präglas av ett 

kollektivt tankesätt kopplat till banken i fråga, vilket har medfört att de genomgående betonat 

liknande aspekter gällande arbetet på kontoret. 

 

Intervjuerna är besvarade och presenteras på det sätt som de intervjuade uppfattar saken och 

är alltså deras subjektiva uppfattning. Då det handlar om subjektiva bedömningar av 

måluppfyllelse, personliga egenskaper och förhållanden på arbetsplatsen kan det tänkas vara 

så att vissa svar är färgade av en vilja att se mer positivt på vissa saker än vad som egentligen 

är fallet. Detta har inte på något sätt antytts vara fallet men är något man bör ha med sig vid 

bedömning av subjektiva komponenter. 

 

Kroppsspråk har genomgående gått att utläsa och den sammantagna uppfattningen av 

intervjuobjekten är att de har varit avslappnade och kunnat prata om sina arbetsmiljöer på ett 

öppet sätt. I vissa fall har följdfrågor eller snarlika frågor sett ur andra perspektiv ställts. Detta 

för att bekräfta att intervjuobjektens svar stämmer överens med frågan och därmed kan ses 

som mer pålitliga. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats, primärt för att kunna 

lyssna igenom intervjuobjektens svar flertalet gånger och enligt Saunders et al. (2016, s. 572) 

därmed reducera risken för förvridna svar. Detta anses ha fyllt en viktig funktion vad gäller 

tolkning av svaren. Intervjuobjekten nedan görs anonyma med hjälp av vissa beteckningar. 

Studieobjekten görs av integritetsskäl anonyma, och kallas istället för sina verkliga namn 

Nordea kontor 1 och Nordea kontor 2 enligt tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Sammanställning över intervjuobjekten och intervjuerna med dessa 

 

Företag Namn Befattning Datum Intervjuform 

Nordea Kontor 1  Person 1  

Person 2  

Person 3  

Rådgivare 

Rådgivare  

Kontorschef  

2016-04-25 Personligt möte 

Nordea Kontor 2  Person 1  

Person 2  

Person 3 

Rådgivare  

Rådgivare  

Kontorschef 

2016-04-26 Personligt möte 

 

 

3.6.2. Sekundärdata 
Nordea kategoriseras som en monetär finansförmedling (Alla Bolag, 2016). Mer specifik 

information än så om Nordea har inte ansetts behövas inför intervjuerna på de två kontoren, 

då information om banken i sig inte har betraktats som centralt. Frågorna som har ställts 

handlar mer om att skapa sig en bild kring hur kongruensen artar sig hos just de utvalda 

kontoren. De antas därför inte vara beroende av information om banken i fråga. 

 

3.6.3. Bearbetning och analys av data 
De svar som framkommit av intervjuerna har kopplats samman med analysmodellen för att 

kunna besvara forskningsfrågan samt knyta an empirin till rapportens syfte. Analysmodellens 

tre steg har jämförts med intervjusvaren och betoning har lagts på steg 2 och 3, alltså huruvida 

faktorerna kan ses som närvarande och i vilken grad de kan anses närvarande. Steg 1 innebär 

att överordnad önskar få direktiv utförda, vilket ses som givet. I och med att intervjuerna har 

spelats in transkriberas också dessa, vilket har medfört ett behov av att välja ut det som 

bedöms vara viktigast, mer specifikt det som antas ha relevans för analysmodellen. Utvalda 

delar fungerar som underlag och ses som tillräckliga för att utforma en välgrundad analys. 
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4. Kongruens pa  kontor 
Nedan redogörs för den empiri som samlats in från personliga intervjuer på två bankkontor. 

Då överordnade inte är tänkta att stå i fokus i denna empiriska del läggs en större vikt vid 

underordnade. Detta för att senare kunna säga mer om kongruensen mellan dem och 

överordnad i analysdelen. Intervjuer med överordnade är tänkta att ses som komplement till 

helhetsbilden mellan över- och underordnad, samt i vilken grad kongruens upplevs råda. Först 

presenteras svaren kring de sex faktorerna, sedan presenteras chefernas bedömning av 

kongruensen på respektive kontor. 

 

4.1. Direktivens svårighetsgrad 
4.1.1. Underordnade 

Enligt rådgivarna på kontor 1 finns höga kvalitativa krav vad gäller att bland annat sköta 

administrativa uppgifter och fokusera på vissa kundgrupper. Ett annat exempel är att det även 

ställs höga krav på att hålla kvalitet i uppföljningar. I allmänhet anses svårighetsgraden på 

enskilda direktiv vara lagom hög. Även om enskilda direktiv inte anses vara alltför utmanande 

anses dock den sammanlagda arbetsbördan vara hög i och med att ytterligare direktiv 

tillkommer löpande, vilket av ett intervjuobjekt anses vara ”extremt utmanande”. Ett exempel 

på ytterligare direktiv som tillkommit är onlinemöten, som enligt de båda intervjuobjekten 

personerna försvårat arbetet något. Åsikterna går delvis isär mellan de intervjuade rådgivarna 

då den andra ibland utmanar sin chef att ställa ytterligare högre krav för chans till belöning 

och personlig utveckling. 

 

En rådgivare på kontor 2 anser att målen är utmanande. De sägs dock vara väldigt tydliga, 

vilket antas förenkla utförandet av dem. Målen är ofta knutna till uppgifter som består i att 

erhålla nya kunder samt göra uppföljningar bland äldre kunder. I detta fall antas en del mål ha 

att göra med att krav sätts utifrån regler som har att göra med dokumentation av olika slag. 

Dessa krav är primärt kopplade till Finansinspektionens allmänna råd. En annan rådgivare 

pratar istället om att mål kan vara utmanande i den mån kunder som befinner sig i svåra 

skeden av sina liv kommer för att be om hjälp. Sådana händelser kan exempelvis vara dödsfall 

och skilsmässor. Svårighetsgraden kan alltså arta sig på det sätt att rådgivare tvingas hantera 

individuella och unika situationer som kan vara svåra att hantera, snarare än att den 

tillhörande arbetsuppgiften är svår. 
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4.2. Kommunikation  
 4.2.1. Överordnade 

Chefen på kontor 1 beskriver kommunikationen med sina underordnade som ”ganska 

informell.” Detta grundar sig i att han står bland rådgivarna och jobbar, snarare än att likt 

andra chefer ha ett avskilt kontor och därmed begränsad tillgänglighet. Kommunikation sker i 

syfte att utveckla rådgivarna löpande under hela dagen, både kring affärer och coachning. 

Coachning sker ofta genom motfrågor så som “hur tänker du själv om det här?” och “hur 

långt har du kommit?”. Syftet med coachningen är att lära underordnade att lära sig själva, 

samt att utveckla deras kompetenser genom att de får söka svar på egen hand snarare än att 

vara beroende av att alltid få direkta svar från sin chef. Det här sättet att coacha kan enligt 

intervjuobjektet anses frustrerande till en början, men motiveras av denne genom långsiktig 

gagn. 

 

Vidare tros den kommunikation som råder uppskattas av underordnade, även om ytterligare 

utvecklingsmöjligheter också lyfts fram. På frågan ifall arbetsdirektiven uppfattas som 

otvetydiga svarar chefen på kontor 1 att det finns utrymme för misstolkningar och att mycket 

handlar om det egna ansvaret att hålla sig uppdaterad. “Om jag säger: vi måste göra det ‘här’ 

mer så är det inte alltid hur man ska gå tillväga, utan det är upp till dem själva att ta reda på. 

Jag försöker ju vara ett stöd på vägen kring hur de ska göra, men jag kan inte berätta exakt 

hur dom ska göra för att det inte ska gå fel. Det kommer gå fel och det är så man lär sig.” 

 

Chefen på kontor 2 nämner ett pågående arbete gällande kommunikationen på kontoret och att 

det inte alltid är helt tydligt. ”… det kan absolut bli missförstånd”.  Hennes tidigare bakgrund 

innefattar också flertalet liknande positioner inom Nordea på andra platser i Sverige, vilket 

gör att hon bitvis tagit med sig tidigare erfarenheter. För hennes del handlar det mycket om att 

dagligen gå runt bland rådgivarna och föra informella dialoger för att bland annat ta reda på 

hur deras dag går samt hur de mår. Det exemplifieras genom: ”jag går runt mycket till var 

och en, och det är ganska få också. Jag bara slår mig ner och kollar “hur har du det i veckan, 

vad kan vi göra, kan vi underlätta något?” och så vidare”. 

 

Vidare har dialogen med rådgivarna känts bra och inte medfört några konflikter. Det skickas 

dagligen flertalet mejl innehållandes information av olika slag till rådgivarna. På tidigare 

bankkontor har det hänt att konflikter uppstått, exempelvis på grund av att det funnits 



  Alexander Claesson & Philip Martinsson
  Management & Control 

25 
 

rådgivare med värderingar som avvikit från bankens, men ännu inte på detta kontor. Hon 

säger sig ofta få instruktioner från högre befattningshavare inom Nordea. Dessa handlar i hög 

utsträckning om att ge rådgivarna på kontoret särskilda uppgifter som ska slutföras. De 

uppgifter som chefen får i uppgift att delegera vidare innefattar ofta sparande eller 

nettosparande. 

 

4.2.2. Underordnade 
På kontor 1 uppger båda de intervjuade rådgivarna att relationen till chefen är väldigt bra. 

Relationen präglas av en öppen kommunikation där tydlighet råder vad gäller direktiv. Det 

råder enligt de underordnade också tydlighet i vad man ska göra, samt vilka krav som ställs. 

Vad gäller något enstaka fall kan dock prioriteringar göras i en lite annorlunda ordning än vad 

överordnad önskar. Det är daglig kontakt med överordnad på arbetsplatsen enligt 

intervjuobjekten. Djupare samtal med var och en av underordnade förs också genom 

veckovisa coachsamtal. Själva kommunikationen beskrivs som så att den aldrig leder till 

några problem eller konflikter. 

 

På kontor 2 nämner båda underordnade att kommunikationen med chefen fungerar bra. Den 

ena beskriver kommunikationen som enkel i och med att kontoret är så litet. Det blir enligt 

henne sällan missförstånd. Kommunikationen sker vidare nästan uteslutande muntligt och det 

skickas sällan mejl. Båda anser att hon kontinuerligt följer upp deras arbeten på ett bra sätt. 

De får också tydliga mål som enligt dem kommuniceras utan missförstånd. Slutligen känner 

sig de underordnade involverade i processer i form av öppna dialoger. “Hon kommer in varje 

dag, hon kollar hur det går, hon stämmer av om det är någonting man behöver hjälp med 

eller om man kan avlasta på något vis”. Vidare präglas kontoret av en rak kommunikation. En 

underordnad säger: “Vi är ju bara tjejer, men vi är väldigt raka... det blir sällan 

missförstånd...”. 

 

4.3. Delaktighet 

 4.3.1. Underordnade 
Vad gäller värderingar präglas de av delaktighet enligt båda intervjuobjekten på kontor 1. När 

det handlar om fastställandet av mål lyfts det fram att det präglas av en känsla av delaktighet. 

De beskriver en utvecklad gruppkänsla där de jobbar mot samma mål som de är en del i att 

sätta. Detta menar de är en bra sak och exemplifieras genom: ”Alla mål som sätts görs i grupp 



  Alexander Claesson & Philip Martinsson
  Management & Control 

26 
 

på kontoret. Vi är ju en grupp och tävlar tillsammans som en grupp. Vi är ett team som 

präglas av gemenskap.” Det tas också upp att de utnyttjar varandras kompetenser, vilket 

beskrivs som en del i att känna sig delaktig och kompetent. 

 

En rådgivare på kontor 2 nämner i linje med tidigare uttalanden att chefen låter dem vara en 

viktig del av organisationen. Det lyfts fram att de ofta inte är så detaljstyrda, utan det är mer 

fokus på att nå planerade mål. De tillåts också utföra vissa uppgifter helt på sitt eget sätt så 

länge det håller sig inom vissa ramar. De anser sig alltså ha en viss frihet kring utförandet, 

vilket nämns som positivt. 

 

Gällande värderingar känner sig båda underordnade tillfreds i den mån de får ägna sig åt 

arbetsuppgifter som är kopplade till ansvar. Överlag står de för upprätthållande av regler och 

beskriver satta värderingar som en viktig del av samhällsansvaret. ”…vi arbetar väldigt 

mycket med ansvarsfulla investeringar.” Detta ansvar leder då till att de måste värna om sina 

kunder och detta betonas som viktigt. 

 

 

4.4. Personlighet 

 4.4.1. Underordnade    
En rådgivare på kontor 1 beskriver sig själv som engagerad och driven samt väldigt snabb och 

effektiv i sin arbetsroll. Hon gör hellre saker direkt snarare än att spara uppgiften till senare. 

Detta kan enligt henne ibland leda till att saker vid enskilda tillfällen missas. Misstag antas 

enligt henne inte gå i linje med vad närmaste chef vill. Samtidigt uppfattar hon det som att 

kunder gillar att få snabba svar och att det alltså finns ett värde i att vara snabb. Den andra 

rådgivaren på kontor 1 beskriver sin personlighet som öppen och lyssnande. Mycket handlar 

enligt honom om ett förtroende som han försöker skapa med både kunder och kollegor. Detta 

förtroende lyfter han fram som viktigt då man önskar nå konsensus eller vill få sin röst hörd i 

viktiga frågor. Han poängterar även värdet av hjälpsamhet vad gäller relationen till kollegor. 

 

En rådgivare på kontor 2 beskriver sig som en driven och öppen person som ser positivt på de 

arbetsuppgifter hon blir tilldelad. Den andra rådgivaren kallar sig istället för mer av en 

lyssnare som försöker tillvarata kunders önskemål. Det tar hon upp som viktigt för henne då 

hon snarare än att själv ge dem vissa råd vill känna till deras olika förutsättningar. “...jag 
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lyssnar mycket och är mån om kunden” svarar hon på frågan “hur skulle du beskriva dig själv 

som person i en arbetsrelaterad kontext?”. Utöver detta poängterar hon att hon försöker vara 

ödmjuk inför andra människor samt de utmaningar hon ställs inför. Båda intervjuobjekten 

nämner också öppenhet som viktigt. 

 

4.5. Arbetsmiljöns kontext 

 4.5.1. Överordnade 
Enligt chefen på kontor 1 har underordnade inte alltid ett eget val vad gäller utförande av 

direktiv, då mycket är styrt av organisatoriska regler. De måste hålla sig inom tydliga 

instruktionsramar, men inom dessa ramar har underordnade möjlighet att utföra direktiv på 

det sätt de finner lämpligast för att nå målet. Enligt chefen på kontor 1 finns fyra huvudsakliga 

områden rådgivare ska prata med kunden om, dessa är: lån, sparande, pension och trygghet. 

Han menar att allt annat handlar om att bygga en relation med kunden. Han berättar vidare att 

dessa fyra områden är i fullständigt fokus. Det finns också väldigt tydliga ramar kring hur 

man ska ge råd och även vad gäller andra direktiv. Dessa ramar består delvis i lagar. 

 

Överordnad på kontor 2 får enligt egen utsago i uppgift från ledningen att ha så kallade 

coachsamtal med rådgivarna varje månad samt utvecklingssamtal en gång per år. Dessa är då 

till för att på ett djupare plan se hur det gått gällande måluppfyllelsen, samt utveckla 

alternativt förändra rådgivarna för att förbättra deras agerande och värderingar sett ur 

organisationens perspektiv. Gällande mer specifika mål nämns att internt uppsatta mål också 

finns. Dessa handlar exempelvis om att i så stor utsträckning som möjligt försöka erhålla nya 

kunder eller få äldre kunder att stanna kvar. Detta genom att tillvarata deras önskemål på olika 

sätt, bland annat i form av personliga rådgivningsmöten. Vad gäller underordnades möjlighet 

att styra utförande av direktiv beskriver hon det som att det finns regler och lagar som styr vad 

underordnade får göra. De har dock stor frihet att välja när de vill utföra dessa direktiv. De har 

också frihet att välja på vilket sätt direktiv utförs så länge det går i linje med interna regler. 

Hon säger bland annat: ” …sen är det ofta fritt så till vida att man får göra det när man vill i 

veckan”. 
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4.5.2 Underordnade 

Arbetsmiljöns kontext på kontor 1 ses som utvecklande genom ständiga interna och externa 

kravbilder. De består exempelvis i utmanande mål och nya sätt att arbeta. Man upplevs också 

få hjälp och stöd av överordnad för vidare utveckling. Vidare anser de intervjuade att det 

råder frihet att, inom lagens och generella direktivs ramar, utföra arbetsuppgifter på det sätt 

man finner bäst. Stämningen präglas av en teamkänsla och man utnyttjar varandras 

kompetenser genom samarbete, vilket ses som någonting bra. Exempelvis berättas att man 

numera jobbar med att försöka hjälpa kunden på en gång. Detta förutsatt att denne kan tänka 

sig ha ett möte med någon annan än den rådgivare man haft tidigare. Arbetsuppgifterna 

uppfattas oftast som lika för alla och det råder sällan oklarheter kring vad som ska göras. 

Detta resulterar enligt intervjuobjekten på kontor 1 i att personliga egenskaper får mindre 

utrymme vid utförande av direktiv och att man i viss mån är ersättlig. 

 

Arbetsmiljön på kontor 2 betraktas enligt rådgivarna som öppen. Deras kunder kommer ofta 

in med olika önskemål som leder till att rådgivarna kontinuerligt tvingas agera på olika sätt. 

Att anpassa sig efter situationer och att försöka lösa problem som uppstår upplevs som 

stimulerande, exempelvis då det anses utveckla deras sociala förmågor. De upplever periodvis 

hög belastning, men menar att det i de allra flesta fallen råder en lagom hög belastning. Till 

följd av att chefen enligt rådgivarna har satt sig in bra i kontorets sätt att arbeta tycker de att 

arbetsmiljön i sig också är väldigt trivsam. De anser att miljön låter dem utvecklas i sina 

yrkesroller och en intervjuad menar att det också utvecklar dem indirekt som personer. 

  

4.6. Motivation 

 4.6.1. Underordnade  
Motivationen hos intervjuobjekten på kontor 1 beskrivs härstamma från de utmaningar som 

kommer med en föränderlig bransch. De menar att ingenting är statiskt och att de ständigt 

måste uppdatera sig om olika förutsättningar för att leva upp till kunders önskemål samt 

överordnads direktiv. Ett exempel på vad som motiverar är följande citat: “Det är ju 

utmaningen och att det aldrig är sig likt som är det roliga...”. Det anses också vara utmanande 

att få en daglig kontakt med människor. Det ena intervjuobjektet tar upp att det är 

motiverande att: ”förändra en kunds syn från något negativt till något positivt”. Av 

intervjuerna framgår en tydlig bild av att motivationen hos båda intervjuobjekten är hög. Ett 

studieobjekt nämner också att motivation är en viktig faktor för att kunna ge en bra service. 
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En underordnad på kontor 2 talar om att motivationen är kopplad till att få göra det hon tycker 

är roligast. I hennes fall handlar det ofta om att få ägna sig åt utmanande sparaffärer. Hon 

känner att hon får arbeta med sådana uppgifter och att det är en del i att hon upplever en hög 

motivation. Den andra underordnade motiveras av att kunna vidta åtgärder som leder till 

”stora positiva förändringar” för kunden. En stolthet över att ha gjort någonting bra för 

kunden uppstår då. Det skapar en känsla av att kunna hjälpa människor samt förbättra deras 

ekonomiska situation, vilket ses som motiverande. Åtgärderna i fråga kan exempelvis handla 

om att “...skaffa ett nytt boende eller ändra ett pensionssparande som kanske inte alls är 

fördelaktigt för kunden…”. Båda intervjuobjekten säger sig ha en hög motivation angående 

sina arbetsuppgifter. Det har främst sin grund i att få arbeta med saker de tycker är roliga och 

givande. 

 

4.7. Kongruens 

Chefen på kontor 1 ser ledning och fördelning av arbete som sina huvudsakliga uppgifter. Mer 

specifikt innebär det att fördela roller och i huvudsak bestämma vem som gör vad. Vidare 

anser han sig vara väldigt tydlig med vilken output han vill ha. Ett sätt att förmedla tydlighet 

med output sker genom att vara specifik och förmedla en väldigt tydlig bild av vad man ska 

uppnå, hur man ska uppnå det och när man följer upp det. Vad gäller arbetsdirektiv och målet 

att nå önskad output blir det inte alltid som chefen på kontor 1 vill: “Nej, det blir det inte 

alltid. Såklart inte, eftersom det är människor jag jobbar med.” Han lyfter upp att 

underordnade har en egen vilja, men att man oftast arbetar i rätt riktning. Vidare nämns att 

kontoret alltid har haft en kultur av att sätta utmanande mål, vilket också har gett bra resultat 

historiskt. Slutligen nämner han att det är ganska lätt att coacha och få med sig underordnade 

vad gäller målbilder. 

 

På kontor 2 betonar chefen vikten av att leda rådgivarna i rätt riktning, den riktning som 

tillfredsställer ledningsgruppen. Chefen beskriver sig som en person som gärna hjälper sina 

anställda i den mån det är möjligt. Detta delvis för att få dem att känna sig som en del av 

organisationen. Hon tycker vidare att hon har en klar bild av vad som ska göras. Gällande mål 

av olika slag uppfylls de alltid då de är kopplade till lagkrav. Andra mål kan dock skifta 

beroende på hur utmanande målen är, exempelvis att nå eller utöka en viss kundgrupp. Dess 

kongruens beskrivs därmed som rådande men inte fullständig. Vidare definierar sig chefen 
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vara en person som i viss utsträckning delegerar direktiv som kommer från olika delar av 

ledningen. Detta för att sedan kunna involvera underordnade på ett tydligt sätt som får dem att 

trivas. Kongruens uppstår då alla på kontoret vet vad som förväntas av dem, vilket innebär att 

de på ett mer effektivt sätt kan hantera de direktiv som tilldelats. 
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5. Analys 
Nedan kommer de empiriska resultaten från respektive kontor förklaras med hjälp av 

rapportens analysmodell. Tanken är att detta ska leda till en välgrundad slutsats som beaktar 

empirin i förhållande till analysmodellen. Först presenteras de enskilda kontorens kongruenser 

genom att fastställa vilka faktorer som är närvarande. Efter det jämförs de två kontorens 

kongruenser. Vidare jämförs den sammanlagda kongruensen med analysmodellens 

förväntningar och slutligen diskuteras kontorens sammanlagda kongruens i relation till 

tidigare forskning. 

 

5.1. Kongruens på kontor  
Utifrån de tre punkterna innehållande de sex faktorerna som framgår av analysmodellen i 2.5. 

görs nedan analyser av hur kongruensen på de olika kontoren ser ut. Kongruensen analyseras 

först för respektive kontor och jämförs sedan för att kunna lyfta fram eventuella skillnader 

mellan kontoren. 

 

 5.1.1. Kongruens på kontor 1 
Angående faktorer som har en inverkan på målkongruensen hos kontor 1 anses 

svårighetsgraden vad gäller enskilda direktiv vara lagom enligt de intervjuande rådgivarna. En 

rådgivare anser dock att den sammanlagda arbetsbördan är hög, vilket indikerar att faktorn 

lagom svårighetsgrad kan sägas finnas på kontoret, men inte entydigt kan sägas finnas i den 

grad som är önskvärd. Kommunikationen anses vara god av underordnade men har utrymme 

för förbättring enligt överordnade. Detta resulterar då i att den faktorn inte heller kan ses som 

närvarande i fullständig grad på kontor 1. 

 

I och med att mål sätts tillsammans i grupp på kontoret, samt att gruppen håller med om satta 

värderingar, kan det sägas finnas en tillfredsställande känsla av delaktighet bland 

underordnade. Gällande personlighet kan underordnade ses som delvis flexibla i sin arbetsroll, 

dock med individuella skillnader. En rådgivare ser sig själv som öppen och lyhörd. Detta går i 

linje med en flexibel personlighet. Den andra rådgivaren säger sig vara mer effektiv och vill 

göra saker snabbt, varpå det inte alltid kan antas gå i linje med hög flexibilitet. Detta gör att 

faktorn personlighet kan sägas vara tillfredsställd till viss del, men det går inte att entydigt 

säga att den är uppfylld. Arbetsmiljöns kontext ses som fullgod då den präglas av en 
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utvecklande miljö, frihet i utförande av arbetsuppgifter och en god gemenskap. Utmaningar 

och dagliga möten med människor gör att motivationen hos underordnade är hög och 

ingenting tyder på att någon brist råder vad gäller denna faktor. 

 

Det som framkommit av genomförda intervjuer har visat en bild av att kongruensen mellan 

överordnads direktiv och underordnades output inte är fullständig. Bland annat i och med svar 

från chefen som “Nej, det blir det inte alltid.” på frågan om han anser att output av 

arbetsdirektiv blir såsom initialt var tanken. Det verkar snarare vara så att utmanande mål 

sätts, trots att de inte alltid nås. Han lyfter dock upp att man ofta når en bit på vägen trots att 

det är utmanande mål, vilket visar på en viss kongruens gällande de direktiv som ges. 

 

 5.1.2. Kongruens på kontor 2 
Utifrån den insamlade empirin blir helhetsintrycket av kontoret att överordnad fokuserar på 

att kunna skapa en känsla av tillhörighet för varje underordnad. Detta tar sig uttryck i en hög 

motivation bland underordnade, en hög känsla av delaktighet och en tillfredsställande 

arbetsmiljö. Det finns enligt insamlad data en flexibel personlighet bland de intervjuade 

rådgivarna som också bidrar positivt till kongruensen. Mål används som en motivator för de 

underordnade, som i sin tur är tänkt att leda dem mot en känsla av att det de gör har betydelse. 

På kontor 2 anses den data som samlats in stämma väl överens med vad tidigare teorier säger. 

 

Sett till de olika delarna som tas i beaktande i analysmodellen presenteras de som så att de 

faktorer som tros ha en inverkan på kongruensen ses som fungerande. Avvikelser förekommer 

dock bland kommunikation och svårighetsgrad, där överordnad och underordnade anser att 

kommunikationen kan förbättras, medan endast underordnade anser att svårighetsgraden är 

för utmanande då det dyker upp speciella situationer där det inte finns instruktioner gällande 

utförande. Det händer att kongruensen mellan överordnads önskemål och underordnads 

utförande inte alltid är helt fullständig. Detta tros då enligt kontorschefen bero på att viss 

otydlighet från hennes sida infunnit sig vid givande av direktiv. 

 

Av intervjun med chefen på kontor 2 framgår att hon betraktar sig som en “kommunikativ 

brygga” mellan ledningsnivå och operativ nivå. I ett nästa steg måste det därför finnas en 

kongruens mellan henne och rådgivarna för att föra direktiv vidare genom organisationen. 

Utifrån den information som erhållits från både över- och underordnade är kongruensen delvis 
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god, men inte fullständig. Exempel på denna kongruens härstammar då från faktorer såsom 

gemensamma värderingar och en enhälligt positiv inställning gentemot satta mål. 

 

5.2. Jämförelse mellan kontorens kongruens 
Inriktat mot analysmodellen och dess steg visar sig kontor 1 innehålla alla faktorer som krävs 

för en fullständig kongruens. Hög motivation, tillfredsställande arbetsmiljö och hög känsla av 

delaktighet anses finnas i full grad. Dock täcks inte faktorerna svårighetsgrad, kommunikation 

och personlighet in i fullständig grad. Alla faktorer kan alltså ses som närvarande, men inte i 

full grad. Detta har lett till en kongruens som inte kan ses som fullständig utifrån den 

definition rapporten utgår från. 

 

Sett till analysmodellens olika faktorer ter de sig utifrån insamlad data från de tre 

intervjuobjekten på kontor 2 likt följande: stundtals för hög svårighetsgrad, kommunikation 

med möjlighet till förbättringar, hög känsla av delaktighet i det operativa arbetet, flexibel 

personlighet överlag, tillfredsställande arbetsmiljö och hög motivation. I detta fall kan 

samtliga faktorer också ses som närvarande, men där faktorerna svårighetsgrad och 

kommunikation stundtals drar ner fullständigheten av kongruensen på kontoret. 

 

Till följd av att båda bankkontoren är delar av en större koncern är målen för de olika 

kontoren lika på många punkter, men vägen dit kan dock variera beroende på vem som leder 

kontoret ifråga. I denna rapport är till synes svårighetsgrad och kommunikation gemensamma 

faktorer som bidrar till en icke-fullständig kongruens. Däremot är det skillnad i faktorn 

personlighet mellan de två kontoren. På det ena kontoret ses denna faktor som fullständig, 

dock inte på det andra. 
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5.3. Sammanlagd kongruens 
Nedan redogörs för de resultat som har erhållits under datainsamlingen. Denna data ställs mot 

de punkter i analysmodellen som framgår av 2.5. Insamlad data överensstämmer med 

teoretiska förväntningar i och med empirins relation till analysmodellen som framgår nedan. 

 

Sett till punkt 1: Kongruens mellan kvalitativa direktiv och underordnades output ses som 

önskvärt från överordnade. 

Sett till punkt 2: Faktorerna på kontoren ter sig närvarande så som att samtliga faktorer har 

gått att finna på de båda bankkontoren.   

Sett till punkt 3: Kongruensens styrka betraktas som att lagom svårighetsgrad, flexibel 

personlighet och god kommunikation inte finns i full grad på de kontor som har undersökts. 

Resterande faktorer: tillfredsställande arbetsmiljö, hög grad av delaktighet och hög motivation 

anses finnas i full grad. Detta leder då till att kongruensen på båda kontoren kan betraktas som 

rådande, men inte helt fullständig. 

 

5.4. Diskussion i relation till tidigare forskning 
Av vad som framgår i analysdelarna ovan kan i anslutning till tidigare forskning sägas att 

French & Hollmann (1975) samt White (1973) pekar på vikten av att anställda känner en 

delaktighet. De empiriska data som presenterats ovan visar att rådgivare i hög grad känner sig 

delaktiga vid arbetet med att bland annat sätta mål. Detta är enligt den teoretiska bakgrunden 

centralt för att nå en hög grad av målkongruens. 

 

Gällande svårighetsgrad finns tidigare forskning som nämner att svårighetsgraden är direkt 

kopplad till mål. Utifrån en samlad bedömning av de artiklar som på olika sätt behandlat 

svårighetsgrad (Locke & Latham, 2002; Ordóñez et al., 2009) förutsätts att den bör vara 

lagom för att prestationen ska kunna bli optimal. Detta stämmer överens med de resultat som 

har erhållits från intervjuerna hos bankkontoren, där tolkningen av tidigare teoribildning inom 

området är att lagom utmanande mål leder till högst prestation. På kontoren har för utmanande 

mål som dragit ner på målkongruensen förekommit. Tankar kring “gör ditt bästa” då specifika 

instruktioner inte står i fokus antas leda till sämre prestation än specifika instruktioner 

(Latham & Saari, 1979). I fallet med bankerna har det visat sig att specifika instruktioner 

förekommit i hög utsträckning, men att “gör ditt bästa” också förekommit, exempelvis vid 

situationer som efterfrågat nya kunder. 
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Schaffer (2013) samt Level et al. (1990) framhäver kommunikationens betydelse för att uppnå 

målkongruens. Resultaten i rapporten visar på en delvis bristande kommunikation på de två 

bankkontoren, trots viss variation i hur den artar sig. Detta exempelvis genom att det ena 

kontoret betonar vikten av öppna dialoger, medan det andra hävdar att underordnade ofta 

upplever en tydlighet i de direktiv som ges. Detta förmodas leda till att kommunikationens 

effekt på båda kontoren inte kan anses vara fullständig. 

 

Cugueró-Escofet & Rosanas (2013) och Bouckenooghe et al. (2015) lyfter fram aspekter som 

har att göra med etiskt ledarskap. Kopplat till denna rapports studieobjekt anses etiskt 

ledarskap där inga särbehandlingar sker finnas. Arbetsuppgifter skulle kunna omsättas bland 

underordnade utan att skillnader uppgifter emellan skulle upplevas som stora. Carroll & Tosi 

(1970c) nämner att utvecklingspotential är en central komponent hos enskilda invidider. Detta 

samt etiskt ledarskap kopplas ihop med arbetsmiljöns kontext som anses vara god. 

 

Schaffer (2013) nämner motivation som en viktig faktor för att nå målkongruens. 

Motivationen anses vara hög på de båda bankkontoren och medför då en strävan efter att vilja 

uppnå satta mål. Detta artar sig exempelvis då rådgivarna tilldelas utmanande direktiv som 

består i att skapa ett mervärde för kunden, vilket antas bidra till en förstärkt motivation bland 

rådgivarna. Detta tros sedan rendera i en högre sammanlagd kongruens på kontoret. 

 

Inriktat mot personlighet sägs av Misha et al. (2015) att en flexibel personlighet bland 

underordnade är att föredra i en organisation. Detta för att kunna fokusera på samarbete 

snarare än konflikter samt att öka prestationen. Avsaknad av en flexibel personlighet leder 

inte nödvändigtvis till konflikt, men risken är högre än med en personlighetstyp som är 

flexibel. Det råder en delad bild av rådgivarnas personlighetstyper på kontoren. På kontor 2 

sägs flexibla personlighetstyper finnas i hög utsträckning, vilket då antas medföra en vilja att 

samarbeta dem emellan. På kontor 1 anses en underordnad vara flexibel medan det är svårt att 

entydigt peka på att det andra intervjuobjektet är lika flexibelt. Detta gör det svårt att 

säkerställa huruvida kriteriet för flexibla underställda är tillfredsställt, vilket gör att man inte 

kan fastställa att detta är fallet på kontor 1. 
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6. Slutsats 
Denna rapport har haft i syfte att bidra med en ökad förståelse kring i vilken utsträckning 

målkongruens råder inom banksfären, samt vilka faktorer tillhörande målstyrning som har 

störst potential att utvecklas inom branschen. I den teoretiska bakgrunden har tidigare 

fallstudier och forskning inom målstyrning och målkongruens presenterats. Dessa olika 

teoretiska källor har sedan legat till grund för utformningen av rapportens analysmodell. 

 

Bland rapportens resultat kan utläsas att det hos rapportens studieobjekt delvis råder för 

utmanande mål för att kunna nå fullständig kongruens mellan överordnads direktiv och 

underordnades output. Kommunikation är ytterligare en faktor som inte kan sägas finnas i 

fullständig grad och har varit en faktor som visat sig avvika från ett önskvärt läge. En flexibel 

personlighet har på det ena kontoret inte ansetts finnas i fullständig grad och detta reducerar 

därmed kongruensen. Resultaten visar på att samtliga faktorer som utgör delar av 

analysmodellen är närvarande hos studieobjekten - graden av respektive faktors närvaro kan 

dock skilja sig mellan kontor. 

 

Svårighetsgrad och kommunikation har visat sig vara gemensamma problematiska faktorer 

för de båda kontoren då de stundtals ansetts vara för utmanande respektive delvis bristande. 

Därmed hindrar detta att fullständig kongruens uppnås och dessa faktorer anses därför ha en 

förbättringspotential. Personlighet har i denna rapport också visat sig ha en 

förbättringspotential, dock inte på ett lika tydligt sätt som svårighetsgrad och kommunikation 

då det skiljer sig kontoren emellan. Att denna faktor skiljer sig mellan kontoren indikerar att 

alla organisationer nödvändigtvis inte behöver ta samma faktorer i beaktande vad gäller 

förbättringspotential. 

 

6.1. Praktiska implikationer 
Ovan har respektive faktor samt en undersökning av dess grad av närvaro på kontor förklarats. 

Det har då visat sig att vissa faktorer stundtals kan ses som närvarande i lägre grad än andra, 

och därför bli objekt för närmare granskning inom organisationer. Likt tidigare nämnt bör viss 

försiktighet vidtas vid läsning och tolkning av de empiriska resultat som framförs, då empirin 

består av intervjuobjektens subjektiva tolkningar av verkligheten. Rapporten indikerar att de 

faktorer som har förbättringspotential kan skilja sig mellan organisationer, samt mellan kontor 
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inom samma organisation. Utifrån vad som i denna rapport kunnat fastställas kan en framtida 

utmaning för branschen, samt andra organisationer, tänkas bli att reda ut vilka faktorer som är 

närvarande hos just dem. Två faktorer att undersöka mer grundligt är svårighetsgraden 

gällande de kvalitativa direktiv som ges samt kommunikationen av dessa. Detta då man 

önskar nå en hög kongruens mellan överordnads direktiv och underordnades output. Det kan 

dock finnas ett värde i att det inte råder fullständig kongruens mellan över- och underordnade, 

då underordnade möjligen har en klarare idé om vad som är bäst för organisationen i stort. 

 

6.2. Områden för vidare forskning 
Till följd av att rapporten har en kvalitativ ansats blir dess resultat att tolka som en indikation, 

snarare än en fullständig bild av hur organisationers arbete med kongruens ser ut i 

verkligheten. Vid framtida studier med liknande ansats kan det finnas ett värde i att undersöka 

underordnades personlighet mer djupgående, då denna faktor kan vara svår att fastställa 

genom att enbart ställa frågor till personen ifråga. Till följd av att svårighetsgrad och 

kommunikation i denna rapport visat sig vara centrala faktorer finns incitament för att mer 

djupgående undersöka deras inverkan på kongruensen mellan över- och underordnad.  
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Bilaga 1: Intervjufra gor  
 

Frågor till avdelningschefer: 

A1: Skulle du kunna börja med att förklara vilka huvudsakliga uppgifter du har gällande att ge 

arbetsdirektiv i nedåtstigande led? (Vilka direktiv som ges) 

A2: Vilka av dessa direktiv uppfattar du som de viktigaste och mest förekommande? 

A3: Anser du att dessa direktiv du ger har tydliga instruktionsramar gällande utförande eller 

har underordnade frihet att själva välja hur direktiv ska utföras så länge målen uppfylls? 

A4: Hur skulle du koncist beskriva dig själv som person? 

A5: Hur skulle du beskriva kommunikationen mellan dig och rådgivare?  

A6: Uppfattar du dessa arbetsdirektiv som otvetydiga, alltså att medarbetarna till följd av 

instruktionerna inte kan göra fel vid utförande? 

A7: När du ger ut arbetsdirektiven, har du då en tänkt bild av outputen?  

A8: Anser du att genomförandet av dessa arbetsdirektiv som ges leder till önskad output? 

Varför anser du det? 

A9: Känner du att det finns ett tydligt system gällande hur instruktioner ska ges mellan chef 

och rådgivare, eller kan detta variera? 

 

Frågor till underordnade: 

U1: Vilka arbetsdirektiv från högre organisationsnivåer uppfattar du som vanligast samt 

viktigast?  

U2: Vad kan dessa arbetsdirektiv bestå i? 

U3: Hur anser du att din relation med chefen är? 

U4: Hur skulle du koncist beskriva dig som person? 

U5: Hur pass utmanande anser du att de arbetsdirektiv som ges är? 

U6: Den sociala kontext du befinner dig i på jobbet, känner du att den utvecklar dig som 

person med hänsyn till ständiga utmaningar? 

U7: Vilken typ av arbetsuppgift motiverar dig? Känner du att sådana uppgifter får utföras i 

hög utsträckning? 

U8: Hur anser du att kommunikationen fungerar? 

U9: Känner du dig som en del av organisationen, med hänsyn till värderingar och liknande?  

U10: Blir du tillsagd att utföra dessa direktivs tillhörande arbetsuppgifter på ett visst sätt? 

Om inte, hur brukar dessa vanligaste samt viktigaste arbetsuppgifter genomföras? 
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U11: Uppfattar du att ditt utförande av dessa direktiv kan leda till antingen rätt eller fel? 

U12: Anser du att dessa direktiv som tas emot leder till en kongruens mellan ditt utförande 

och högre nivås önskemål? 

U13: På vilket sätt känner du dig som en del av organisationen?  

U14: Känner du att dina arbetsuppgifter är skapade utifrån dina personliga egenskaper, eller 

vice versa? På vilket sätt?  

U15: Känner du att du kan ersättas av någon annan? Om vi tänker i anslutning till att 

uppgifterna stundtals är standardiserade. 

 


