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undersöker den inhyrda personalens in-/exkludering i olika styrmetoder 
samt dess effekt på ett målkongruent beteende.  

  

Bakgrund: Användningen av inhyrd personal har ökat till följd av ett ökat krav på 
flexibilitet och ingår numera allt oftare i personalstyrkan. Däremot 
inkluderas sällan den inhyrda personalen i den styrning som utformats för 
den ordinarie personalen. Styrning används för att påverka personalens 
beteenden så att de blir målkongruenta. Därför är det intressant att 
undersöka om inhyrd personal saknar ett målkongruent beteende och 
således har en negativ inverkan på företagets målkongruens. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka om och varför beteenden överlag skiljer          
sig åt mellan inhyrd och ordinarie personal hos ett valt företag.           
Forskningen skapar en djupare förståelse för hur inkludering/exkludering       
i olika styrmekanismer kan påverka de inhyrdas bidrag till målkongruens. 

Metod: Studien tillämpar en kvalitativ forskningsstrategi med en induktiv ansats.        
Den forskningsdesign som tillämpats är en enfallsstudie. Empirin till        
studien har samlats in genom kvalitativa intervjuer med både inhyrd och          
ordinarie personal samt deras närmsta chef. Materialet har sedan        
analyserats och tolkats för att besvara forskningsfrågorna. 

Slutsats: Studien fann att de inhyrda medarbetarna har ett mindre målkongruent 
beteende än de ordinarie. Skillnaden beror framförallt på de inhyrdas 
exkludering från företagets formella styrmetoder. Att de inhyrda för det 
mesta inkluderas i de informella styrmetoderna förklarar varför de 
inhyrda till viss del ändå uppvisar ett målkongruent beteende.  

Nyckelord: Inhyrd personal, formell styrning, informell styrning, målkongruens,       
målkongruent beteende.  
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Background:The use of temporary staff has increased as a result of an increased 
demand for flexibility and is now increasingly included in the personnel 
force. Despite that, the temporary staff are rarely included in the control 
designed for the ordinary staff. Control is used to influence staff behavior 
so that they become goal-congruent. Therefore, it is interesting to 
investigate if the temporary staff lack a goal congruent behavior and thus 
have a negative impact on the company's goal congruence. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate whether and why behaviors 
differ between temporary and ordinary staff, at a chosen company. The 
research creates a deeper understanding about how the inclusion/ 
exclusion in different control mechanisms influence the temporary staff to 
contribute to the target congruence 

Method: The study applies a qualitative research strategy with an inductive 
approach. The research design that has been applied is a case study at a 
chosen company. The empirical study has been collected through 
qualitative interviews with both temporary and ordinary staff and their 
closest manager. The material has then been analyzed and interpreted to 
answer the research questions. 

Conclusion: The study found that the temporary staff have a less goal-congruent 
behavior than the ordinary staff. The difference is mainly due to the 
temporary’s exclusion from the company's formal control methods. For 
the most part, the temporary staff is included in informal control methods, 
which explains why the they to some extent still have a goal-congruent 
behavior. 

Keywords: Temporary staff, formal control system, informal control system, goal        
congruence, goal congruent behaviour. 
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1 Inledning 
 

Avsnittet inleds med ett bakgrundsavsnitt där viktiga begrepp för studien presenteras           

och förklaras. Även kopplingar mellan begreppen redogörs för att skapa en relevans för             

studien. Bakgrunden följs med en problemdiskussion som tar upp ämnets problem och            

intresseområde. Kapitlet avslutas med att klargöra för studiens syfte, forskningsfrågor          

samt avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Målkongruens är ett samspelt beteende som uppnås när de personliga målen för            

samtliga individer inom ett företag är i linje med företagets övergripande mål.            

Målkongruens är av stor vikt för att lyckas implementera företagets strategier och            

således företagets mål (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 2014).          

Med ett målkongruent beteende syftar den här studien på det önskade beteendet som är i               

linje med företagets övergripande mål och strategier.  

 

Företagets strategi är den riktning ett företag antar för att erhålla konkurrensfördelar            

som möjliggör att företaget uppnår de övergripande målen (Robert, 1994). För att            

möjliggöra att strategier implementeras använder företagen styrning som påverkar de          

anställdas beteenden (Greve, 2014). Med hjälp av olika styrverktyg som påverkar           

beteenden möjliggörs ett samarbete mellan alla individer inom ett företag och kan            

således öka graden av målkongruens (Langfield-Smith, 1997). Styrning bidrar till att           

motivera, engagera och organisera personalen till att utföra handlingar på ett sätt som             

för organisationen närmare målen (Andersson & Funck, 2017).  

 

Inhyrd personal har ett annorlunda anställningsförhållande än den traditionella formen.          

Håkansson och Isidorsson (2016) beskriver anställningsrelationen mellan in-/uthyrd        

personal, bemanningsföretag och kundföretag som ett triangulärt förhållande. Den         

inhyrda personalen är anställd hos bemanningsföretaget som således bär         

arbetsgivaransvaret. Personalen hyrs ut till kundföretag, hos vilka arbetet utförs och           

relationen mellan den inhyrda och kundföretaget är således en arbetsledningsrelation.          
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Mellan bemanningsföretaget och kundföretaget finns en affärsrelation, i vilken         

bemanningsföretaget erbjuder personal och kompetens till kundföretaget (ibid.). Det         

råder delade åsikter om vad den inhyrda bidrar med till företaget. I många debatter              

förekommer ofta det ökade kravet på flexibilitet som förklaringen till varför inhyrd            

personal används. Företag hyr in personal vid högre efterfråga och kan enkelt säga upp              

kontrakt med bemanningsföretagen då efterfrågan avtar (ibid.). Även        

Kompetensföretaget anser att inhyrning av personal bidrar till en större flexibilitet. De            

tar även upp fördelen att komma undan den dyra och tidsomfattande processen av             

anställning och uppsägning av ordinarie personal som en orsak (Kompetensföretagen,          

u.å.). Stanworth och Druker (2006) påstår att företag använder inhyrd personal för att             

minska sina personalkostnader och undvika arbetsgivaransvar. Enligt Buch, Kuvass och          

Dysvik (2010) kan inhyrd personal även minska tiden för upplärning och utvärdering.  

1.2 Problemdiskussion 
1935 begränsades existensen av dåtidens bemanningsföretag då lag (1935:113) förbjöd          

nyetablering av privata arbetsförmedlingar (Utredningen om avreglering av        

arbetsförmedlingsmonopolet, 1992). Lag (1993:440) möjliggjorde åter existensen av        

bemanningsföretag och personaluthyrning, då det blev möjligt för fler än          

arbetsförmedlingen att förmedla personal i vinstsyfte (SFS 1993:440). Sedan         

avregleringen 1993 har det blivit allt vanligare att vara anställd genom ett            

bemanningsföretag. Under åren 1994 och 2008 ökade antalet bemanningsanställda i          

Sverige från 5 000 till 60 000 anställda, vilket är en ökning med över 1000 procent                

(Johnson, 2010). 2018 var 125 000 personer anställda genom ett bemanningsföretag           

någon gång under året (DIK, 2018). Ökningen har skett i samband med att företagen har               

ökat sina krav på effektivitet, produktivitet och flexibilitet (Buch, Kuvass & Dysvik,            

2010). Det ökande användandet av personalinhyrning innebär att inhyrd personal allt           

oftare ingår i den personalstyrka som kan skapa konkurrensfördelar för företaget           

(Brown, 2010). Uthyrning av personal kan ske för både kortare och längre uppdrag.             

Uppdragstiden inom bemanning har ökat och numera är det vanligt att uppdragen är             

längre än tolv månader. Närmare 60 procent av Unionens medlemmar hade under en             

tolvmånadersperiod enbart ett eller två uppdrag. En ökning av längre uppdrag är ett             
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resultat av att kundföretagen inte enbart använder inhyrd personal vid tillfälliga           

arbetstoppar utan även som en mer permanent lösning (Åberg, 2008).  

 

Personalen utgör en viktig del för att ett företag ska lyckas implementera övergripande             

mål och strategier eftersom det många gånger är de som tar beslut och vidtar åtgärder               

för att möjliggöra att mål uppnås (Bruzelius & Skärvad, 2004). När personalen hanteras             

på rätt sätt kan de även utgöra konkurrensfördelar som också kan resultera i att företaget               

uppnår sina mål. Exempelvis kan personalens prestationsnivå vara en konkurrensfördel          

eftersom det kan påverka vinst, produktion och kundtillfredsställelse. En motiverad          

personal kan också generera konkurrensfördelar eftersom de troligen stannar kvar i           

företaget en längre tid, vilket resulterar i lägre kostnader för att ersätta personalen. Även              

kompetens hos personalen kan vara en konkurrensfördel eftersom kompetens kan vara           

svår för andra företag att efterlikna (Brown, 2010).  

 

Inhyrd personal inkluderas sällan i företagets standardiserade förmåner och får          

vanligtvis en lägre lön än den ordinarie personalen (Beynon, Grimshaw, Rubery &            

Ward, 2002; Gusan & Kleiner, 2000). Den inhyrda personalen får även mindre intern             

utbildning, färre befodringsmöjligheter och blir inte heller inkluderade i beslutsfattandet          

(Hall, 2006). Det är också vanligt att den inhyrda personalen utesluts från företagsevent             

och känner sig orättvist behandlade (Gusan & Kleiner, 2000). Även Olofsdotter och            

Augustsson (2008) menar att inhyrd personal kan uppleva utanförskap. Utanförskapet          

kan bland annat bero på att den inhyrda personalen känner sig som en främling i               

relation till kundföretaget eftersom hen inte hanteras på samma sätt som de ordinarie             

anställda. Följaktligen påverkas den inhyrda personalens upplevelse av tillhörighet till          

det företag som de arbetar på. En inhyrd har vanligtvis inte heller samma arbetsvillkor              

som de ordinarie anställda inom kundföretaget. Exempelvis kan en inhyrd riskera ett            

kyligt mottagande och inte få en grundläggande introduktion till de arbetssysslor och            

arbetsverktyg som är relevanta för tjänsten såsom datasystem med mera. De inhyrda            

riskerar även att inte få samma förtroende som de ordinarie anställda (Olofsdotter &             

Augustsson, 2008).  
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Tidigare forskning tyder på att företagets styrning riktar sig mer till den ordinarie             

personalen än den inhyrda. Exempelvis Hall (2006) menar att företagen har få motiv till              

att investera resurser i de inhyrda eftersom de lätt blir ersatta och ofta används tillfälligt               

vid personalbrist eller för att komplementera den ordinarie personalen. Om företaget           

istället hyr in personal på en mer permanent basis, där den inhyrda personalen befinner              

sig hos företaget en längre tid, ökar då motivet till att investera även i den inhyrda                

personalen? Enligt Hertzberg (1968) kommer en investering av resurser, såsom          

utbildning eller utvecklingssamtal, resultera i att de inhyrdas motivation förstärks.          

Vidare krävs företagens uppmärksamhet för att ge de anställda direktiv om vad som             

anses vara ett önskvärt beteende. Både motivationsproblem och brist på direktiv kan            

resultera i att företaget får problem med att implementera organisationens mål och            

strategier (Merchant & Van der Stede, 2012). Att styrningen inte utformas rätt kan             

resultera i att personalen blir osäker över vad som förväntas av dem. Det kan resultera i                

att de avviker från det önskade, målkongruenta, beteendet, vilket i sin tur kan skada              

företaget (Clercq, Bouckenooghe, Raja & Matsyborska, 2013). Därför är det intressant           

att undersöka vilken effekt företagets styrningsarbete får på de inhyrdas målkongruenta           

beteenden. 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är dels att undersöka om den inhyrda personalen, hos ett valt företag, har               

ett lika målkongruent beteende som den ordinarie personalen. Studien syftar även till att             

förklara vad de bakomliggande orsakerna är till det påvisade beteendet, genom att kolla             

på vilka effekter en inkludering i eller exkludering från olika styrmetoder ger på det              

målkongruenta beteendet. Således bidrar studien som ett exempel på hur företagets           

målkongruens kan påverkas när företaget tillämpar personalinhyrning.  

1.3.1 Frågeställning 
Den frågeställning som studien syftar att besvara är formulerad enligt följande: “Har            

den inhyrda personalen, hos ett valt företag, ett lika målkongruent beteende som den             

ordinarie personalen och vad kan det bero på?“ 
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1.4 Avgränsningar 
Merchant (1982) skriver att målkongruenta beteenden kan vara subjektiva och svåra att            

mäta, vilket således gör det svårt att följa upp huruvida ett beteende är målkongruent              

eller avvikande. Studien har därför utgått från att ett sådant beteende enbart återfinns i              

de fall då personalen tar beslut som fullständigt är i linje med företagets övergripande              

mål och strategier.  
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2 Metod 
 

Avsnittet inleds med att presentera den metod och forskningsdesign som studien har            

tillämpat samt det företag som studien har undersökt. Därefter ges en redogörelse för             

hur det teoretiska samt det empiriska materialet samlades in. Avsnittet fortsätter med            

att förklara hur det empiriska materialet sedan bearbetades och analyserades. Slutligen           

presenteras de kriterier som har diskuterats för att förbättra studiens kvalité samt de             

etiska överväganden som gjorts.  

 

2.1 Val av metod  
Studien syftar dels till att undersöka om inhyrd personal har ett lika målkongruent             

beteende som den ordinarie personalen. Eftersom målkongruenta beteenden vanligtvis         

är subjektiva och därmed svåra att följa upp och mäta (Merchant, 1982), krävdes en              

tolkning av huruvida personalen uppvisar ett målkongruent beteende eller inte. Den           

tolkning som genomfördes utgick från att ett målkongruent beteende enbart påvisats i            

de fall då personalen tar beslut som fullständigt är i linje med företagets övergripande              

mål och strategier. Således jämfördes personalens verbala beskrivning för hur de agerar            

med vad som i företagets fall var önskade beteenden enligt företagets mål, vision och              

strategier. Studien syftar även till att undersöka varför den inhyrda personalen påvisar            

ett lika/mer/mindre målkongruent beteende än den ordinarie personalen. Eftersom         

styrning används för att påverka beteenden så att de blir mer målkongruenta            

(Langfield-Smith, 1997), genomfördes en undersökning av hur den inhyrda personalen          

in-/exkluderas från företagets styrmetoder. För att göra en sådan analys möjlig behövde            

både den inhyrdas, den ordinaries samt den närmsta chefens perspektiv undersökas.           

Chefens perspektiv gav information om vilka styrmetoder som tillhör företagets          

traditionella styrning. Den ordinarie och den inhyrdas perspektiv gav sedan en           

förståelse för vilka styrmetoder den inhyrda personalen inkluderas eller exkluderas i           

jämfört med den ordinarie. Således genomfördes en tolkning av hur den inhyrda            

personalen in-/exkluderas från företagets styrning genom att jämföra de tre perspektiven           

med varandra. Jämförelsen gjordes genom att använda chefens information som          

utgångspunkt för vad som är traditionella styrmetoder hos företaget. Därefter          
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undersöktes likheter och skillnader i personalens svar som sedan jämfördes med chefen            

för att bedöma om den inhyrda personalen inkluderas i respektive styrmetod. Efter att             

ha tolkat företagets situation kunde effekten på det målkongruenta beteendet förklaras           

med hjälp av teori för hur olika styrmetoder påverkar det målkongruenta beteendet.            

Eftersom jämförelse och tolkning av det empiriska materialet krävdes för att besvara            

studiens frågeställning, ansågs en kvalitativ metod lämplig. Den kvalitativa metoden är           

tolkningsinriktad och fokus ligger vanligtvis på ord snarare än siffror. Kvalitativa           

forskare vill förstå den miljö som respondenterna befinner sig i och hur de uppfattar den               

(Bryman & Bell, 2017).  

 

Kvalitativ forskning kritiseras för att vara subjektiv. Kritikerna menar att resultatet till            

stor del bygger på forskarnas uppfattning av vad som är viktigt att belysa (Bryman &               

Bell, 2017). Eftersom metoden innebär en tolkning av det empiriska materialet finns            

trots det en risk att våra tolkningar kan ha påverkat resultatet. I den mån det varit                

möjligt har hänsyn för subjektivitet tagits genom studiens gång. Inför insamling av det             

empiriska materialet läste vi in oss på ämnet för att förstå vad som var viktigt att belysa.                 

Studiens undersökning genomfördes också genom att undersöka både personalens och          

chefens perspektiv för att få en så rättvis bild av företagets situation som möjligt.              

Respondenterna fick även ta del av det transkriberade dokumentet och intyga om att vår              

uppfattning av deras utsagor stämmer. I de fall då respondenten hade invändningar mot             

materialet gjordes korrigeringar.  

2.2 Forskningsdesign 
Den forskningsdesign som väljs syftar till att utgöra en ram för hur insamling och              

analys av det empiriska materialet ska ske (Bryman & Bell, 2017). En forskningsdesign             

kan beskrivas som en plan för hur man tar sig från frågeställning till slutsats (Yin,               

2007). Valet av design ska passa för en viss uppsättning kriterier samt de             

forskningsfrågor som studien är ämnad att besvara (Bryman & Bell, 2017). Studien har             

tillämpat en fallstudiedesign, vilket beskrivs som en ingående undersökning av ett           

enskilt fall. Ett enskilt fall kan exempelvis vara en individ, en grupp eller en              

organisation (ibid.). Anledningen till varför en fallstudiedesign valdes för studien var på            

grund av ämnets komplexitet. Företag har olika strategier och visioner och kan således             
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ha unika målkongruenta beteenden. För att kunna besvara huruvida den inhyrda           

personalen har ett målkongruent beteende krävs en förståelse för vad som i, företagets             

fall, är ett sådant beteende. Den inhyrda personalens in-/exkludering i styrningsarbetet           

kräver också en stor förståelse för fallets unika situation. Otley (1999) skriver att             

styrsystemet ser olika ut hos företag och att ingen universell lösning finns.  

 

Till studien valdes en enfallsstudie. Eftersom det målkongruenta beteendet kan vara           

unikt för företaget, bör frågan enbart besvaras för ett specifikt fall åt gången. Således              

ansågs en komparativ design inte lämplig. Eftersom vardera fall bör analyseras för sig,             

skulle en flerfallsstudie enbart bidra till att utgöra fler exempel. Fler exempel ansågs             

inte nödvändigt eftersom syftet främst är att belysa ämnets relevans. En enfallsstudie            

bidrog istället till att mer tid och fokus kunde ges åt ett enskilt fall. Der resulterade i att                  

ett djupare empiriskt material kunde erhållas, vilket förbättrade djupet i analysen och            

förståelsen för resultatet. Med en djupare förståelse för det enskilda fallet kunde även             

forskningsfrågan besvaras på ett mer rättvist sätt.  

 

Studien har också tagit hänsyn till de kvalitetskriterier som en fallstudie ska uppfylla,             

vilka är begreppsvalidtet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007).           

Hänsyn till kriterierna diskuteras under rubrik 2.6 kvalitetskriterier.  

2.2.1 Val av fallföretag 
Trots att även medarbetarnas perspektiv har undersökts, eftersom det är deras beteende            

som styrs, antar studien ett företagsperspektiv. All undersökning som sker är enbart            

intressant i avseende för hur det i slutändan påverkar företagets målkongruens. Därav            

var det av intresse att undersöka ett fall där företaget har inhyrd personal i sin               

personalstyrka. Eftersom företag använder olika uppsättningar av styrmetoder kan inte          

faktorer, som förklarar vad som framkallat ett påvisat beteendet hos ett studerat fall,             

generaliseras till faktorer som förklarar andra fall. Därav fanns inte heller ett särskilt             

intresse att studera en viss typ av verksamhet, eftersom faktorerna inte heller går att              

generalisera på verksamheter.  
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Vid val av företag gjordes en urvalsprocess för att säkerställa att det företag som valdes               

var relevant för den fallstudie som skulle utföras. Urvalsprocessen genomfördes med           

teoretiska inslag från Yins idé om att samla in information om olika alternativ för att               

sedan sålla ut de alternativ som inte är lämpliga. För att informationen inte ska bli för                

omfattande bör man i förväg noggrant fundera över vilka kriterier som ska användas vid              

bedömning av lämpliga företag (Yin, 2007). De kriterier som låg till grund vid urvalet              

var följande: 

- Att företaget använder sig av inhyrd personal samt att det förekommer inhyrda            

som varit hos företaget längre än ett halvår. Kriteriet ställdes för att företaget             

skulle anses ha personalinhyrning på en permanent basis. 

- Att företaget hade möjlighet att ställa upp med intervjuer inom en given tidsram. 

 

De två kriterierna var inte möjliga att undersöka före en kontakt med eventuella företag.              

Således påbörjades processen genom att samla ihop 15 slumpmässigt valda företag, att            

kontakta, runtom i Växjö. Kontakten genomfördes främst med e-post, där en           

presentation av oss forskare samt studien angavs. Även de två kriterierna togs med i              

meddelandet. Trots visat intresse för studiens ämne och syfte resulterade processen inte            

i några möjliga kandidater. Många av företagen gav avslag på grund av att de inte hade                

inhyrd personal medan andra inte hade möjlighet att ställa upp inom tidsramen. Det var              

även tre företag där ingen kontakt erhölls. Således började processen om och vidgades             

även till andra städer där ytterligare cirka 15 slumpmässigt valda företag kontaktades.            

Under det andra urvalet erhölls en kontakt med Skandinaviska Enskilda Banken som            

var intresserade av att delta i studien. Eftersom enbart ett företag hade möjlighet att              

ställa upp behövdes inte ett val mellan möjliga kandidater ske.  

 

Presentation av fallföretaget 

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) är en svensk koncern som varit verksamma           

inom bankbranschen i 160 år. Förutom övriga Norden har de även verksamhet i             

exempelvis Tyskland, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har cirka 15 000           

anställda och 4,4 miljoner kunder (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 2018).  
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SEB har cirka 100 kontor runtom i Sverige. De kontor som vi har haft kontakt med är                 

Nordstan och Avenyen i Göteborg. Utifrån ett internt perspektiv har SEB:s kontor på             

Nordstan nyligen slagits samman med kontoret på Avenyen och privatmarknadschefen          

har sedan sammanslagningen fått ansvar för privatmarknaden för båda kontoren. Sedan           

sex år tillbaka delar alla kontor i Göteborg på en gemensam pool av             

bemanningsanställda. De inhyrda kundtjänstmedarbetarna utgör varje dag ungefär tio         

procent av den totala bemanningen i kundtjänsten (Privatmarknadschef SEB,         

2019-05-16)  

2.3 Insamling av teoretiskt material 
Kvalitativa studier tillämpar vanligen en induktiv ansats, vilket innebär att teori samlas            

in på grundval av insamlad data. Teorin används till att förklara empirin och de              

tolkningar som görs utifrån materialet (Bryman & Bell, 2017). Förutom en mindre del             

av det teoretiska materialet, som behövdes för att läsa in oss på ämnet och förbereda               

insamlingen av det empiriska materialet, har teorin valts ut på grundval av det             

empiriska materialet. Den teori som har samlats in för att tolka och förklara de              

empiriska materialet är främst hämtat från kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar          

inom ämnet styrning. Styrning tillämpas i syfte att påverka personalens beteenden så att             

målkongruens uppnås (Langfield-Smith, 1997). Således ansågs styrning vara relevant         

för att förklara varför ett målkongruent beteende uppnås eller avviker. Även           

motivationsteori har använts för att förklara det empiriska materialet. Styrning av           

personalens beteende kan även ske med hjälp av motivation (Mundhra & Wallace,            

2011), varför det också var relevant för studien.  

 

För att erhålla vetenskapliga artiklar har sökmotorer såsom OneSearch och Google           

Scholar nyttjats, vari både svenska och engelska sökord har använts för att hitta             

relevanta artiklar. Aktuella sökord har bland annat varit management control system,           

motivation, formal control systems, informal control systems, inhyrd personal,         

temporary staff, goal congruence, målkongruens. Genom databasen Ulrichsweb har         

artiklarna kontrollerats som ‘peer reviewed’, vilket innebär att de har undersökts av            

andra forskare. Peer reviewed garanterar däremot inte att forskningen är tillförlitlig           

(Thurén, 2013). Således har även hänsyn för källkritik tagits genom att, i den mån det               
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varit möjligt, följa de riktlinjer som Thurén (2013) kallar för äkthet, tid, beroende och              

tendens. För att mildra subjektiva skildringar och värderingar som forskning kan           

påverkas av, har samma teoretiska belägg i många fall undersökts från minst två källor.              

Flertalet forskares användning av samma primärkälla bör ha ökat teorins trovärdighet           

och äkthet. De källor som inte har ansetts trovärdiga har exkluderats i från studien. En               

stor del av källorna i studien är äldre källor. Äldre information kan ha en lägre               

trovärdighet än nyare eftersom bland annat minnet kan medföra att detaljer förvrängs            

(ibid.). De äldre källorna som använts har i de flesta fall citerats i modern forskning och                

således ansåg vi att de fortfarande bör vara aktuella.  

2.4 Insamling av empiriskt material 

2.4.1 Kvalitativa intervjuer 
För att erhålla det empiriska materialet har vi använt oss av primärdata genom             

kvalitativa intervjuer. Primärdata är förstahandsinformation som forskaren själv har         

samlat in (Nationalencyklopedin, u.å.). Intervjuer ansågs mest lämpliga för studien då           

frågorna i de flesta fall krävde svar från samtliga respondenter för att möjliggöra en              

jämförelse. Med hjälp av intervjuer kunde frågorna förklaras tydligare i de fall då             

respondenterna inte förstod dem, vilket resulterade i att samtliga frågor besvarades.           

Kvalitativa intervjuer möjliggör även en flexibilitet genom att möjliggöra för          

följdfrågor som kan förbättra djupet för intressanta ämnen (Bryman & Bell, 2017).            

Förutom att följdfrågorna bidrog till mer utvecklade svar gav det också en möjlighet för              

att korrigera frågorna så att svaren blev mer jämförbara.  

 

Vanligtvis är kvalitativa intervjuer antingen ostrukturerade eller semistrukturerade        

(Bryman & Bell, 2017). I studien har intervjuerna genomförts med en semistrukturerad            

strategi. Till skillnad från en ostrukturerad strategi behåller den semistrukturerade          

strategin en viss struktur (ibid.). Genom att i förväg förbereda en minnesanteckning            

med de teman som var viktiga att beröra, hjälpte strukturen till att behålla fokus på               

studiens syfte och forskningsfråga. En viss form av struktur var även nödvändigt för att              

kunna jämföra respondenternas svar med varandra. De teman som berördes under           

intervjun var Målkongruent beteende, Formell styrning samt Informell styrning. Till          
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vardera tema utformades även ett par grundläggande frågor att utgå från. Frågorna            

utformades olika till chef och medarbetare för att bättre passa deras perspektiv. På så vis               

blev det lättare för respektive person att relatera till frågorna, vilket bör resulterat i              

bättre svar. De förberedda intervjufrågorna till chefen och personalen finns att ta del av              

i bilaga 1 respektive bilaga 2.  

 

Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades i syfte att möjliggöra en noggrann            

och utförlig analys med genuina tolkningar (Bryman & Bell, 2017). Inspelningen           

resulterade i en mer avslappnad diskussion. Fokus på respondenten och den information            

som lämnades gav möjlighet till att vidareutveckla svaren genom att ställa följdfrågor.            

Intervjun kan hämmas om respondenten har inspelningen i åtanke och oroas av dess             

potentiella varaktighet (ibid.). För att undvika sådan oro förtydligades inspelningens          

syfte för respondenten. Information gavs också om att den intervjuade får möjlighet att             

efter transkribering ta bort information som upplevs känslig eller som formulerats           

felaktigt. Samtliga respondenter upplevdes känna en bekvämlighet i att kunna påverka           

intervjun i efterhand och därmed öppna sig mer under intervjun. För att minimera risken              

av dataförlust användes två inspelningsenheter samt att det fördes mindre anteckningar i            

samband med störningar som kunde påverka ljudet.  

 

Transkribering kan vara en tidskrävande process och resulterar vanligtvis i en stor            

mängd papper (Bryman & Bell, 2017). Även om transkriberingen var en omfattande            

process så var det av stort värde för att genomföra en djupare analys och ge bättre                

resultat för forskningsfrågan. För att underlätta arbetsprocessen påbörjades        

transkriberingen allt eftersom intervjuerna genomfördes. Genom att transkriberingen        

påbörjades i nära anknytning till intervjun möjliggör det också för den bästa            

återgivningen av respondentens uttalande (Dalen, 2015).  

2.4.2 Val av respondenter 
Valet av respondenter gjordes utifrån ett målstyrt urval. Målstyrda urval innebär att man             

låter forskningsfrågorna avgöra för lämpliga urvalsprinciper. Från forskningsfrågorna        

urskiljer forskaren vilka individer som är relevanta för studien och därmed ska väljas             

(Bryman & Bell, 2017).  
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För att besvara huruvida den inhyrda personalen har ett lika målkongruent beteende            

som den ordinarie personalen, behövdes respondenter från både inhyrd samt ordinarie           

personal. På så vis möjliggjordes en jämförelse mellan den ordinarie och den inhyrda             

personalen. Samtidigt behövdes även en förståelse för vad som, i fallet, är ett             

målkongruent beteende. Därav var det också av vikt att inhämta information från en             

chef, högre upp, som vet vad företaget har för syften och strategier samt vilket beteende               

som förväntas av personalen. Informationen användes för att styrka vad som, i            

företagets fall, var ett målkongruent beteende.  

 

För att besvara vad ett likt/olikt beteende mellan inhyrd och ordinarie personal kan bero              

på, var det av vikt att undersöka hur chefen arbetar med personalen för att styra deras                

beteenden. För den här delen av forskningsfrågan var både personalens och chefens            

upplevelse av styrningen intressant. Genom att samla in information från både personal            

och chef kunde en rättvis bild av situationen återges och äktheten i slutsatserna bör ha               

stärkts. Genom att även jämföra personalens svar med varandra kunde skillnader i            

in-/exkluderingen av styrarbetet utgöra orsaker som har påverkat det uppvisade          

beteendet.  

 

Sammantaget efterfrågades tre stycken intervjuer varav en intervju med en inhyrd           

personal, en med en ordinarie samt en med personalens närmsta chef. För att erhålla de               

mest lämpade respondenterna till studien valdes de ut av kontorschefen för SEB            

Nordstan och Avenyen. Eftersom kontorschefen var medveten om vilka respondenter          

som valdes har de inte haft fullständig anonymitet. Det kan ha påverkat respondenterna             

till att utelämna känslig information och följaktligen även studiens resultat. När           

kontorschefen valde respondenter till studien ställdes två kriterium. Det första var att            

den inhyrda och ordinarie personalen ska ha så lika arbetsuppgifter som möjligt för att              

erhålla en så rättvis jämförelse som möjligt. Det andra kriteriet var att den inhyrda              

personalen skulle ha arbetat hos företaget längre än ett halvår. Det eftersom studien är              

ämnad att undersöka ett fall där inhyrning sker på en mer permanent basis. De              

respondenter som deltog i studien var två kundtjänstmedarbetare, varav en inhyrd och            

en ordinarie samt deras närmsta chef som är privatmarknadschef.  
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2.4.3 Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer skedde fysiskt på respondenternas arbetsplats i Göteborg.         

Kundtjänstmedarbetarna arbetar på SEB-kontoret på Avenyen medan       

privatmarknadschefen har sitt kontor på SEB-kontoret i Nordstan. Samtliga intervjuer          

genomfördes med två intervjuare vilket resulterade i att olika roller kunde intas. Medan             

den ena intervjuaren samtalade med respondenten kunde den andra avlyssna samtalet           

och komma med följdfrågor.  

 

Innan intervjuerna påbörjades gavs en kortare presentation om studiens syfte.          

Respondenterna fick även information om intervjuns syfte, att de är anonyma i studien             

samt att de har rätt att avsluta deltagandet eller avbryta intervjun. Därefter fick             

respondenterna möjlighet att ställa frågor om intervjun eller studien. Intervjuerna utgick           

från de i förväg förberedda frågorna, som finns i bilaga 1 och 2. Däremot ställdes               

frågorna inte i någon strikt ordningsföljd utan snarare i den ordning som ansågs lämplig              

under vardera samtal. Övervägande del av de frågor som ställdes var öppna frågor,             

vilket möjliggjorde att respondenterna kunde utveckla sina svar med egna förklaringar           

för hur de själva upplever situationen. Det bör, i den mån det varit är möjligt, gett                

studien genuina tolkningar av situationen. Under samtliga intervjuer tillades även ett           

stort antal följdfrågor, främst i avsikt att uppnå jämförbara svar. I tabell 1, nedan,              

sammanfattas information om intervjupersonernas befattningar samt datum, längd och         

plats för intervjun.  

 

Befattning Datum Längd Kontor, Stad 

Privatmarknadschef 2019-05-16 01:42:17 Nordstan, Göteborg 

Inhyrd kundtjänstmedarbetare 2019-05-16 0:56:54 Avenyen, Göteborg 

Ordinarie kundtjänstmedarbetare 2019-05-16 01:26:50 Avenyen, Göteborg 

 

Tabell 1. Intervjudeltagare (egen figur).  
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2.5 Bearbetning och analysering av empiriskt material 
I analysen sker diskussionen för de forskningsfrågor som legat till grund för studien.             

Det finns inga klara regler för hur analysering av kvalitativa data ska genomföras             

(Bryman & Bell, 2017). Studien har tillämpat de fem steg som Yin (2013) beskriver att               

analysering kan utgå ifrån: sammanställning, demontering, remontering och        

uppställning, tolkning samt slutsatser. Nedan beskrivs de olika stegen och huruvida de            

återspeglas i studien.  

 

Analyseringsfasen inleds genom att sammanställa och organisera det empiriska material          

som har samlats in (Yin, 2013). Förutom SEB:s vision, som inhämtades från företagets             

årsredovisning, består studiens empiriska material enbart av de tre intervjuer som           

genomfördes på SEB. Sammanställningsfasen inleddes genom att transkribera        

ljudupptagningarna. Det resulterade i tre dokument, varav ett för vardera intervju. Det            

transkriberade dokumenten skickades sedan till respektive respondent för godkännande.         

Därefter togs material bort från dokumenten utifrån respondenternas önskemål.  

 

Demontering innebär att det insamlade materialet bryts ner i mindre delar och fasen             

upprepas ett flertal gånger i syfte att konkretisera empirin (Yin, 2013). I det här steget               

kategoriserades materialet under olika rubriker samt underrubriker. Rubrikerna bestod         

av de teman som användes för att samla in empirin: Målkongruent beteende, Formell             

styrning samt Informell styrning. Formell styrning delades sedan in i underrubrikerna:           

Planering, Mål, Prestationsmått, Övervakning, Belöning och Övriga restriktioner som         

Anthony et al. (2014) beskriver som formella styrmetoder. Informell styrning delades in            

i underrubrikerna: Företagskulturen, Ledningens stöd och Medarbetarskap som Ax,         

Johansson & Kullvén (2006) exemplifierar som informella styrmetoder. Det material          

som inte kunde placeras under någon lämplig rubrik togs bort. Anledningen till att viss              

material eliminerades var för att enbart ta med relevant information.  

 

I remonteringsfasen omorganiseras och minskas empirin, vilket också kan ske i flera            

omgångar likt demonteringsfasen (Yin, 2013). I det tredje steget omorganiserades          

materialet genom att sammanföras till ett enskilt dokument där berörda rubriker från            
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vardera intervju lades tillsammans. Genom att all tillhörande empiri samlades under           

lämpliga rubriker blev det enklare att hitta bland det empiriska materialet och risken för              

att missa något som var relevant minskade.  

 

Tolkningsfasen är det fjärde steget och där skapas en ny berättelse av det remonterade              

materialet som sedan används som underlag till analysen (Yin, 2013). I det fjärde steget              

skrevs texterna under vardera rubrik ihop till en text som sammanfattade det insamlade             

materialet på ett mer läsvänligt. Med hjälp av teorier i den teoretiska referensramen har              

det empiriska materialet sedan tolkats och förklarats i analysavsnittet. Analyseringen av           

vad som är ett målkongruent beteende hos SEB har gjorts genom att utgå ifrån              

företagets vision, strategi och mål. För att undersöka hur målkongruent beteendet är hos             

inhyrd respektive ordinarie personal har tolkningen av ett målkongruent beteende hos           

SEB används som stöd. Genom att jämföra den inhyrda och den ordinaries sätt att              

agera, har en tolkning gjorts för huruvida den inhyrda har ett lika målkongruent             

beteende som den ordinarie personalen. Analysen av vad som har framkallat det            

påvisade beteendet genomfördes genom att undersöka vilka delar av styrmetoderna som           

den inhyrda personalen inkluderades i eller exkluderades från. De effekter som en            

in-/exkludering av vardera styrmetod kan ha gett på den inhyrda beteende undersöktes            

och förklarades sedan med hjälp av den teoretiska referensramen.  

 

Slutsatserna är det sista steget av bearbetningen. Slutsatser dras från hela studien och             

relateras till de tolkningar som gjorts i tolkningsfasen. De olika stegen har alla bidragit              

till att lyfta de viktigaste observationerna i undersökningen, som även legat till grund             

för slutsatsen (Yin, 2013). Studiens slutsatser sammanfattar i korthet vad analyseringen           

av det empiriska och teoretiska materialet kommit fram till för att besvara            

forskningsfrågorna.  

2.6 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier används för att utvärdera kvaliteten i samhällsvetenskapliga        

undersökningar (Bryman & Bell, 2017). Yin skriver att det finns fyra kriterier som             

vanligtvis är aktuella för fallstudier. De fyra kriterierna är begreppsvaliditet, intern           

21 



 

validitet, extern validitet och reliabilitet (Yin, 2014). Kriterierna beskrivs nedan och en            

presentation, av hur studien har tagit hänsyn till dem, återges.  

 

Begreppsvaliditet innebär att de begrepp som har en väsentlig del för studien har             

förklaras på ett tydligt sätt så att begreppets relevans framgår. Fallstudier kritiseras ofta             

för att ha för subjektiva bedömningar. Genom att öka begreppsvaliditeten minskar           

risken för subjektiva bedömningar (Yin, 2014). För att öka begreppsvaliditeten har,           

många gånger, ett flertal källor använts för att förklara begrepp som varit viktiga för              

begrepp. Det har dels resulterat i utförligare förklaringar men även trovärdigare.  

 

Intern validitet omfattar slutsatsernas tillförlitlighet och minskar risken för falska          

samband (Yin, 2014). Observationer som gjorts i studien ska överensstämma med de            

teoretiska idéer som forskaren har utvecklat (Bryman & Bell, 2017). Yin (2014) skriver             

att intern validitet är ett kriterium som enbart gäller för kausala studier. Studien             

undersöker deskriptiva samband mellan den teoretiska referensramen och det insamlade          

empiriska materialet. Eftersom studien inte gör statistiska prövningar av kausala          

samband, utan snarare är av deskriptiv form, diskuteras inte kriteriet vidare.  

 

Extern validitet berör huruvida resultatet kan generaliseras till andra situationer eller           

sociala miljöer än den aktuella studiens område (Yin, 2014). Studien avser inte att             

generaliseras till andra situationer eftersom varje företags styrning och situation är unik.            

Studien kan snarare ses som ett exempel på hur den inhyrda personalens målkongruenta             

beteende påverkas av in- och exkludering av företagets styrmetoder.  

 

Reliabilitet innebär att en annan forskare som utför en studie med samma            

tillvägagångssätt ska erhålla samma resultat och slutsatser (Yin, 2014). Studiens          

tillvägagångssätt har presenterats tydligt i rapporten och de förberedda intervjufrågorna          

finns som bilagor för att undersökningens utförande ska kunna upprepas.  

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Bland annat statliga myndigheter och lärosäten har formulerat etiska regler för vilka            

hänsyn bör tas i samband med forskning. Utöver att forskaren ska ha i åtanke att               
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forskningen inte får skada deltagarna brukar de etiska reglerna även omfatta           

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet     

(Bryman & Bell, 2017). Nedan redogörs för hur studien har tagit hänsyn till kraven.  

 

Informationskravet innebär att samtliga respondenter har fått information om forskarens          

namn och institutionanknytning samt om syftet med undersökningen (Vetenskapsrådet,         

u.å.). Studien har tagit hänsyn till informationskravet genom att vi, vid första kontakt             

med de tillfrågade företagen, presenterade oss och den institution vi studerar vid. Även             

en presentation av studiens syfte har lämnats och de intervjuade fick inför intervjun ta              

del av information som redogjorde för de områden som skulle beröras. Även en             

förfrågan om en önskan av ytterligare information kring studien och intervjun gavs i             

samband med samtliga intervjuer. Det gjordes för att försäkra om att respondenterna            

hade fått tillräckligt med information för att känna sig bekväma att prata om de ämnen               

som dök upp.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätten att bestämma över sin medverkan           

och forskarna behöver således tillfråga respondenterna om samtycke (Vetenskapsrådet,         

u.å.) I enlighet med samtyckeskravet har alla intervjuade fått information om frivilligt            

deltagande och rätten att avsluta intervjun eller att inte besvara en enskild fråga.             

Samtycke tillfrågades också för att spela in intervjun, varav samtliga respondenter           

godkände en inspelning. Den information som respondenterna lämnade berörde bland          

annat upplevelser av arbetsmiljön och kan vara känslig information för den enskilda.            

För att ta hänsyn till sådan känslig information skickades det transkriberade dokumentet            

till respektive respondent och gav möjlighet till att korrigera informationen. Den           

information som respondenterna inte ville ta med i studien har efter begäran plockats             

bort. Korrigerad eller borttagen information bör inte ha påverkat resultatet och således            

inte varit ett problem för studien.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenterna inte bör vara identifierbara och att          

information från och om deltagarna ska bevaras på ett säkert sätt så att obehöriga inte               

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, u. å.). Hänsyn har tagits till konfidentialitetskravet             

genom att utelämna privat information om deltagarna såsom namn och ålder. Insamlat            
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material har hanterats med så hög konfidentialitet som möjligt. Med respekt för            

respondenter och företag kommer allt material som inte går att utläsa i rapporten att              

raderas kort efter avslutad studie.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in om enskilda individer           

enbart får användas till den forskning som den syftar till (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi är              

även medvetna om nyttjandekravet och har ingen avsikt att använda informationen i            

annat syfte än till den här studien.  
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3 Teoretisk referensram 
 

Kapitlet presenterar teori som används för att förklara empirin. Kapitlet inleds med att             

förklara begreppen mål, vision och strategier. Därefter följer teori om styrning och            

kapitlet avslutas med den del av motivationsteori som ansetts lämplig för att förklara             

fallet. 

 

3.1 Mål, vision och strategier 
Inom företag finns olika slags mål som verksamheten arbetar med att uppnå. Målen kan              

vara av både finansiell och icke-finansiell karaktär. Finansiella mål handlar vanligtvis           

om att nå ett visst resultat, lönsamhet eller kassaflöde. Icke-finansiella mål handlar            

exempelvis om förbättrad kundnöjdhet, nöjdare medarbetare eller förbättrat arbetet med          

hållbar utveckling (Ax, Johansson & Kullvén, 2015). De övergripande huvudmålen          

bryts ner i mindre delmål för olika enheter eller verksamheter (Andersson & Funck,             

2017). På senare tid har en utveckling skett som har gett mer fokus till icke-finansiella               

mål. Den här utvecklingen har berott på en idé om att aspekter som nöjda kunder och                

medarbetare samt hög kvalité bidrar till måluppfyllelse av de finansiella målen (Ax,            

Johansson & Kullvén, 2015). 

 

Visionen är ett önskat framtida tillstånd hos företaget och redogör för den riktning             

företaget väljer att utvecklas genom och vad företaget ska uppnå (Ax, Johansson &             

Kullvén, 2015). En vision bildas genom exempelvis kultur, värderingar, företagets          

resurser samt ägarnas och ledningens ambitioner och mål. Visionen är ämnad för att             

vägleda beslut, åtgärder och aktiviteter på företagets alla nivåer. Visionen måste förstås            

och accepteras av de anställda för att den ska bidra på ett betydelsefullt sätt. En vision                

kan bidra till sammanhållning i ett komplext företag och kan koncentrera de anställdas             

ambitioner och beteenden (Andersson & Funck, 2017). 

 

Ordet strategi kommer ursprungligen från den grekiska termen ‘strategos’ vilket är en,            

av medborgarna, utvald befälhavare för att ta ledarskap under krigstid. Syftet med            

strategier är att besegra konkurrenter eller fienden (Cunningham & Harney, 2012). Ett            
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företags strategi är den riktning, eller det arbetssätt, som företaget väljer att anta för att               

skapa konkurrensfördelar och nå de övergripande målen. När nya idéer uppkommer i            

företaget, behöver de matchas med strategin för att inte föra företaget ur kurs. För att               

leda företaget i rätt riktning är det således av stor vikt att tydliggöra företagets strategi               

och syfte. Det möjliggör att beslut som stödjer strategin fattas (Robert, 1994). För att              

implementera strategier behöver företaget översätta strategierna till konkreta åtgärder         

som fördelar företagets resurser och utformar lämpliga styrsystem (Langfield-Smith,         

1997).  

3.2 Styrning och dess syfte 
Som nämndes i inledningen är målkongruens ett samspelt beteende som uppnås när de             

personliga målen för alla individer inom ett företag är i linje med företagets             

övergripande mål (Anthony et al., 2014). Merchant och Van der Stede (2012) påstår att              

människor saknar förmågan och är ovilliga att alltid handla i organisationens intresse.            

Författarna uttrycker tre grundläggande problem som kan vara orsaker till bristande           

implementering av organisationens mål och strategier. De tre problemen är brist på            

direktiv, motivationsproblem och personliga begränsningar. Vid bristande direktiv        

presterar personalen inte på ett önskvärt sätt eftersom de inte vet vad det är som               

förväntas av dem. Avsaknad av motivation kan bero på att de anställdas personliga mål              

inte stämmer överens med organisationens och kan leda till att de anställda inte agerar              

med ett önskvärt beteende. Personliga begränsningar uppstår om den anställde saknar           

den kunskap eller erfarenhet som krävs för att uppnå målet. De tre problemen är alla               

anledningar till varför styrning behövs (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

När oönskade beteenden uppkommer från resursbrist eller från bristande motivation kan           

det leda till dålig prestation eller i värsta fall ett organisatoriskt misslyckande. När             

styrningen utformas rätt ökar förutsättningen för att de anställda har önskade beteenden            

och att målen uppnås (Merchant, 1982). I de fall då styrningen inte utformas rätt kan               

personalen bli osäker över vad som förväntas av dem och agerar då på oönskat sätt,               

vilket i sin tur kan skada företaget (Clercq, Bouckenooghe, Raja & Matsyborska, 2013). 
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Det finns ingen styrmodell som passar för alla företag, istället behöver styrningen            

anpassas efter verksamheten. Den form av styrning som ett företag väljer att tillämpa             

beror på organisationens strategier, mål och förutsättningar (Anthony et al., 2014).  

 

Styrning kan delas in i två delar: formell styrning och informell styrning (Jaworski,             

1988). Den styrning som företaget tillämpar påverkar bland annat personalens          

målorientering. Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) har gjort en studie på hur             

fem styrmetoder, varav två formella och tre informella, påverkade         

kundtjänstmedarbetare på en brasiliansk banks målorientering. De fem styrmetoderna         

testades dels mot lärandesmålorientering, vilket innebär huruvida personen motiveras         

till att utveckla nya kunskaper och lära sig nya arbetsuppgifter genom att aktivt söka              

efter nya och utmanande arbetsuppgifter. Styrmetoderna testades även mot         

prestationsmålorientering. Prestationsmålorientering kan te sig på två sätt. Dels         

huruvida personen motiveras till att visa sig kompetent och framgångsrik (genom att            

uppnå höga resultat, överträffa andra eller genom att klara av uppgiften med en liten              

ansträngning) eller om personen, i rädsla av att prestera sämre och/eller uppnå låga             

resultat, undviker nya tillvägagångssätt eftersom det kan påverka deras utvärdering          

(Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Studiens eventuella yrkesspecifika resultat          

presenteras i slutet av respektive styrmetod nedan.  

3.2.1 Formell styrning 
Den formella styrningen består av regler, policyer och riktlinjer som kan hjälpa            

företaget i rätt riktning genom att avvikande beteenden upptäcks och korrigeras           

(Forslund, 2013). Vanliga karaktärsdrag i formell styrning är kontroll, planering,          

organisering, befallning och koordinering (Favol, 1949). Formell styrning klargör         

medarbetarens roll inom företaget genom tydliga riktlinjer för vem som har vilket            

ansvarsområde eller beslutsfattande. Det i sin tur kan förbättra samordningen genom att            

personalen förstår vem som är ansvarig för vad och vänder sig till rätt person direkt               

(Bruzelius & Skärvard, 1995). Det formella styrsystemet kan underlätta för bland annat            

övervakning och rapportering. Vidare visar det också vilka beteenden som anses vara            

lämpliga eller olämpliga samt vilka konsekvenser beteenden kan få för både företaget            

och individen. Ett formellt styrsystem kan även belöna ett fördelaktigt beteende. Ett            
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välutformat formellt styrsystem tydliggör bland annat hur arbetet ska utföras och vilka            

prestationsmål som är relevanta men styr även de anställda så att färre avvikelser och              

onödiga uppgiftskonflikter sker (Haney & Lee, 2018). Formella styrmetoder kan hos ett            

företag bland annat visa sig genom de formella processer som följs i syfte att              

implementera företagets strategier. Det kan exempelvis vara målformuleringar för olika          

avdelningar, prestationsmätning och övervakning av de formulerade målen,        

rapportering av prestationens resultat samt feedback i form av beröm eller belöning            

(Anthony et al., 2014). I litteraturen är det vanligare att den formella styrningen             

behandlas som beteendebaserad och resultatbaserad styrning (Abubakre, Ravishankar        

& Coombs, 2015). De två formerna av formell styrning presenteras under de två             

nedanstående rubrikerna.  

3.2.1.1 Beteendebaserad styrning 
Den mest direkta formen av styrning är den beteendebaserade styrningen (Merchant &            

Van de Stede, 2012). Beteendebaserad styrning påverkar de metoder, genom vilka           

resultatet uppstår. En beteendebaserad styrning uppmärksammar det beteende och/eller         

aktiviteter som personalen utför snarare än det resultat som de åstadkommer (Jaworski,            

1988). Eftersom personalen övervakas på sina handlingar minskar personalens         

handlingsfrihet. Den beteendebaserade styrningens syfte är att reducera risken för att           

personalen utför ogynnsamma handlingar och ses ofta som en nödvändighet för           

företaget (Merchant & Van der Stede, 2012). Beteendebaserad styrning kan exempelvis           

ske genom att chefen kontrollerar personalens handlingar i förväg och möjliggör således            

en korrigering av avvikande beteenden innan de uppstår. En form av förebyggande            

kontroll kan exempelvis vara att begränsa åtkomsten till datorprogram som inte är            

relaterade till personens arbetsuppgifter (Merchant, 1982). Det kan också ske genom           

regler och arbetsprocesser, för vilka företaget har utformat tydliga steg om hur            

arbetsuppgifter ska utföras (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

Genom att övervaka, utvärdera och kompensera personalen påverkar cheferna         

personalens beteende och/eller aktiviteter. Personalutvärdering som baseras på        

beteendekriterier, såsom engagemang, kundorientering och kunskap att lösa        

kundproblem, ökar personalens känsla av anpassningsförmåga, kompetens och        
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tillfredsställelse och inspirerar personalen till att öka sin kompetens och sina kunskaper            

genom att aktivt söka efter nya och utmanande arbetsuppgifter. Det är emellertid viktigt             

att chefer ger personalen ansvar för sitt beteende och kontroll över de faktorer som              

påverkar deras utvärdering (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Således är det            

viktigt att ledningen definierar tydliga regler och kommunicerar ut vilka beteenden som            

anses vara acceptabla och icke acceptabla för medarbetarnas agerande (Merchant &           

Van der Stede, 2012).  

 

Personalens beteendebaserade utvärdering mäter inte resultat utan snarare att personalen          

följer företagets framgångsstrategier. Därav bör styrmetoden resultera i ett minskat krav           

på att uppnå höga resultat och överträffa varandra men även öka personalens vilja att              

öka sin kunskap genom att testa nya tillvägagångssätt. Styrmetoden resulterar även i att             

personalens oro för att uppnå sämre resultat minskar eftersom det inte är resultatet utan              

agerandet som utvärderas. Därav bör inte personalen fokusera på att uppnå bra resultat             

eller på konsekvenserna av ett dåligt resultat (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa,            

2015).  

 

Trots ovanstående teori kunde inte Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) finna            

signifikans för att styrmetoden ger kundtjänstmedarbetare på en bank en minskad           

motivation till att uppnå höga resultat. Kundtjänstmedarbetarna ville trots styrmetoden          

visa sig kompetenta och framgångsrika genom att överträffa varandra och/eller genom           

att klara av uppgiften med en liten ansträngning.  

3.2.1.2 Resultatstyrning 
Resultatstyrning används för att bedöma personalens uppnådda resultat där personalen          

utvärderas utifrån företagets etablerade prestationsstandarder (Jaworski, 1988). I        

styrmetoden får de anställda handlingsfrihet i metoderna till att uppnå målet. För att             

framgångsrikt implementera styrmetoden i verksamheten behöver cheferna definiera        

och informera medarbetarna om organisationens mål och vad de kan göra för att uppnå              

målen. Därtill krävs en bra och gynnsam nivå på målen för företaget samtidigt som              

målen ska motivera de anställda. Vanligtvis finns det en belöning kopplade till målen             
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och i vissa fall finns det även bestraffning när målet inte uppnås (Merchant & Van der                

Stede, 2012).  

 

När ett företag använder resultatstyrning i en stor utsträckning är det viktigt att             

medarbetarna har en hög kompetensgrad. Kompetensgraden är viktig för att          

medarbetarna ska kunna bidra till organisationen måluppfyllelse och för att de ska få             

vara kreativa i hur de uppnår målen. Därav utgår resultatstyrningen utifrån att            

medarbetarna har den kompetens och kunskap som krävs för att uppnå organisationens            

mål (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

Styrmetoden kan på ett generellt plan resultera i att personalen fokuserar på kortsiktiga             

resultat snarare än långsiktiga fördelar eftersom metoden tyder på att företaget           

förespråkar ett uppnått slutresultat. Vanligtvis är resultatstyrning kopplat till ett          

belöningssystem vilket kan resultera i att aktiviteter som är viktiga ur ett långsiktigt             

perspektiv, exempelvis aktiviteter som inte genererar försäljning, upplärning,        

kompetensutvecklande aktiviteter och planering, påverkar belöningen. Följaktligen       

riskerar företaget att personalen anser att de aktiviteterna är obehövliga och i realiteten             

endast innebär att mindre tid kan ägnas till aktiviteter som genererar resultat.            

Personalens strävan efter snabba resultat och vilja att visa sig kompetenta kan öka med              

resultatstyrning. Även personalens motivation att undvika konsekvenserna av ett dåligt          

resultat ökar med styrmetoden (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Merchant           

(1982) menar att feedback är av stor vikt inom resultatstyrning. Genom återkoppling på             

tidigare resultat kan personalen motiveras till att uppnå minst lika bra resultat            

(Merchant, 1982).  

 

Resultatstyrning visade sig endast ha en signifikant påverkan på         

kundtjänstmedarbetarnas ökade motivation om att undvika dåliga resultat. Att Alencar          

Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) inte kunde påvisa att styrmetoden positivt           

påverkade de anställdas motivation att visa sin kompetens och framgång eller en            

minskad motivation utveckla sin kompetens förklarade de med det relativt          

ostrukturerade och varierande kundbehovet gör att personalen måste vara flexibla i sitt            

tillvägagångssätt. Eftersom arbetsmetoden ofta kräver en flexibilitet hos de anställda          
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menar författarna att det kan vara svårt för cheferna att förlita sig på formella              

styrmetoder (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015).  

3.2.2 Informell styrning  
Den informella styrningen är oskriven, vanligtvis personalinitierade mekanismer och är          

inte nödvändigtvis i linje med företagets mål (Jaworski, 1988). Informell styrning är            

exempelvis den kommunikation som sker mellan chef och medarbetare utanför          

oplanerade möten. Det kan även vara att de anställda kommunicerar och tar hjälp av              

varandra (Phelps, Adams & Bessant, 2007). I de fall då övervakning sker genom             

informell styrning sker den på initiativ från chefen snarare än genom planerade            

processer (Andersson, 2013). Ax, Johansson & Kullvén (2006) exemplifierar informella          

styrmetoder som bland annat en stark företagskultur, ledningens stöd, medarbetarskap.          

Jaworski (1988) och Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) delar in den            

informella styrningen under tre rubriker: kulturell styrning, social styrning samt          

självkontroll. De tre delarna presenteras under de tre nedanstående rubrikerna.  

3.2.2.1 Kulturell styrning 
Kulturell styrning vägleder de anställdas beteenden genom ett upprepande beskrivande          

och ackumulerande förståelse av företagets historia, normer och ritualer. Kultur är           

omfattande värderingar och normativa mönster som påverkar de anställdas beteenden          

(Jaworski, 1988). Företagets värderingar överförs alltmer under anställningsperioden till         

personalen. Om personalens värderingar överensstämmer med företaget ökar        

motivationen att uppnå företagets mål och att öka sin kompetens genom att prova på              

nya och utmanade arbetsuppgifter (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Genom           

delade värderingar kan en stark företagskultur hjälpa till att implementera företagets           

strategier samt öka de anställdas engagemang. Således kan en stark företagskultur           

förbättra företagets konkurrenskraft. Genom kulturen skapas normer, vilket är socialt          

skapade riktlinjer för vad som, hos företaget, är lämpliga eller olämpliga attityder och             

beteenden. Ett företags normer hjälper de anställda att fokusera på det som är viktigt              

och erhåller en stark gruppsammanhållning (O’Reilly, 1989).  

  

I en stark företagskultur är det vanligt att personalen regelbundet påminns om företagets             

syfte och hur de bidrar genom sitt arbete. Det är också vanligt att belöningssystem              
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kopplade till bra beteenden sker genom belöningar som uppskattning och godkännande           

snarare än monetära belöningar. Sådana belöningar kan exempelvis ge en känsla av            

tillhörighet och kan ha en kraftfullare effekt för att forma beteenden (O’Reilly, 1989).             

En framgångsrik kulturell styrning kan på längre sikt minska individernas ambition att            

uppnå höga resultat i syfte att överträffa varandra men även oron för att uppnå dåliga               

resultat genom att prova nya tillvägagångssätt. En kulturell styrning anses vara särskilt            

fördelaktig vid varierande arbetsuppgifter (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015).  

3.2.2.2 Social styrning 
Social styrning innebär exempelvis att ingripa när sociala avvikelser från företagets           

definierade standarder eller normer uppstår. Avvikelserna kan exempelvis korrigeras         

genom att skämta eller antyda något om det (Jaworski, 1988). Den sociala styrningen             

kan exempelvis bestå av indirekta klädkoder eller om chefen har öppen eller stängd dörr              

till sitt kontor (Merchant & Van der Stede, 2012). Den innebär dels en styrning av               

arbetsuppgifter på individnivå men även sociala beteenden inom ett arbetsteam,          

exempelvis genom feedback (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Enligt          

O’Reilly (1989) kan den sociala styrningen finjusteras mer än exempelvis          

beteendebaserad styrning eller resultatstyrning. När de anställda bryr sig om varandras           

åsikter och har gemensamma värderingar är de under “kontroll” i varandras närvaro.            

Till skillnad från den formella styrningen upplevs ofta social styrning som mindre            

kontrollerande trots att den många gånger påverkar de anställda mer. Därav kan            

styrmetoden ofta vara mer genomgripande än formell styrning (O’Reilly, 1989).  

 

Styrmetoden bidrar till gruppsammanhållning eftersom samarbete och arbetsrelaterade        

diskussioner främjas. Vanligtvis sker ett kompetensutbyte mellan personalen i en          

sammanhållen grupp. Därtill är det vanligt att gruppen hjälper varandra i           

arbetsrelaterade problem, ger förbättringsförslag samt ger personliga råd till         

tillvägagångssätt. Följaktligen indikerar gruppen att de både tillåter och stödjer nya           

arbetsmetoder. Däremot kan gruppsammanhållningen resultera i en minskad motivation         

att uppnå bra resultat eftersom personalen dels försöker undvika att överträffa varandra            

men även att en personlig prestation riskerar att förbises eller utnyttjas av gruppen             

(Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015).  
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Social styrning visade sig ha en motsatt effekt än vad teorin förutspått i Alencar              

Rodrigues, Coelho och Sousas (2015) studie. De fann exempelvis att social styrning            

hade en negativ effekt på de anställdas motivation att öka sin kompetens genom nya och               

utmanande arbetsuppgifter. De motiverade studiens resultat med att sökandet efter nya           

utmaningar och kunskaper kunde vara motsägande bankens redan existerande normer          

om att arbeta utefter de rådande rutinerna. Även de anställdas motivation till att visa sig               

kompetenta och framgångsrika samt rädslan för att prestera dåligt kan enligt författarna            

förklaras av att den som vill uppnå bra och undvika dåliga resultat gärna även följer               

rådande rutiner.  

3.2.2.3 Självkontroll 
Självkontroll innebär att personalen själv sätter sina mål, övervakar dem och vid behov             

anpassar sitt beteende (Jaworski, 1988). Självkontroll har ett ursprung i det inre            

motivationskonceptet (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Inre motivation är          

den motivation som skapas genom att känna en strävan efter att genomföra en uppgift              

eftersom det finns en medvetenhet om den tillfredsställelse som uppstår efteråt. Inre            

motivation kan öka genom exempelvis frihet, konstruktiv feedback eller genom att           

belysa varför uppgiften är viktig (Kuvaas, Buch, Weibel, Dysvik & Nerstad, 2017).            

Styrmetoden självkontroll syftar till att motivera medarbetarna till att själva kontrollera           

sina handlingar och beteenden så att de överensstämmer med organisationens mål           

(Merchant & Van der Stede, 2012). Styrmetoden bidrar till att medarbetaren motiveras            

till att utföra arbetet och känner sig tillfredsställd när målet uppnås och därmed även vid               

organisationens framgång (ibid.). Den inre motivationen resulterar bland annat i att           

personalen uppmärksammar den egna nyttan av målet, bidrar till en ökad utredning av             

nya tillvägagångssätt och ökar personalens envishet att lösa problem. Om den inre            

motivationen bidrar till ett ökat intresse och exaltering över arbetet kommer personalens            

ambition att förbättra sina kunskaper öka med självkontroll (Alencar Rodrigues, Coelho           

& Sousa, 2015).  
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Självkontrollen ökar personalens ansvar för resultatet av sitt arbete. Styrmetoden kan           

dels resultera i att personalen anstränger sig extra för att uppnå bra resultat och undvika               

dåliga men även att arbetsprestanda, såsom kvalitet och kvantitet, ökar (Alencar           

Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015).  

 

I fall där det finns en informationsasymmetri mellan personal och chef kan självkontroll             

vara en fördelaktig styrmetod (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015) eftersom           

personalen i sådana organisationer många gånger självmant agerar målfokuserat och          

professionellt (Merchant, 1982). I större företag finns det ett behov av att arbeta mer              

aktivt med självkontrollen eftersom risken att medarbetarnas och organisationens mål          

inte överensstämmer är större (ibid.).  

 

Självkontroll påvisades i Alencar Rodrigues, Coelho och Sousas (2015) studie öka           

personalens vilja att visa sig kompetenta och framgångsrika men även rädslan att prova             

nya tillvägagångssätt eftersom det kan resultera i ett sämre resultat. Samtidigt visade            

studien att kundtjänstmedarbetarna på banken inte ökade sin vilja att testa nya och             

utmanande arbetsuppgifter i syfte att tillförskaffa sig nya kompetenser.  

3.2.3 Motivation 
Styrning kan även ske med hjälp av motivation. Genom att hålla personalen motiverad             

ökar chansen att de anställda arbetar mot företagets mål, vilka ska hjälpa företaget att              

skapa konkurrenskraft (Mundhra & Wallace, 2011).  

 

Hertzbergs (1968) tvåfaktorsteori, vilken baseras på Maslows (1987) behovstrappa,         

framhäver två faktorer som ökar den anställdes arbetsmotivation: motivations- och          

hygienfaktorer. Enligt teorin är de två faktorerna oberoende av varandra, där           

motivationsfaktorerna är överordnade hygienfaktorerna. En avsaknad av hygienfaktorer        

som exempelvis företagets policy och administration, sociala relationer, ledare,         

arbetsvillkor, trygghet, status och lön, anses endast kunna minska motivationen hos de            

anställda. Motivationsfaktorerna, såsom prestation, erkännande för prestation, arbetet i         

sig, ansvar, befordran och utveckling, kan i motsats förstärka de anställdas motivation            

(Hertzberg, 1968). Maslow (1987) skriver att det är viktigt att ledningen visar            
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förtroende för sina anställda för att arbetsmotivation ska skapas. Genom ett ökat            

förtroende, såsom frihet att utföra uppgifter på egen hand, ökar individens självkänsla            

och därmed motivation till arbetet (Maslow, 1987).  

 

Motivation erhålls exempelvis då individen får använda sin kompetens eller erfarenhet           

för att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna (Maslow, 1943). Således är det viktigt att             

formulerade mål utformas efter den anställdes kompetens och kunskap. Mål som är            

ouppnåeliga kan minska den anställdes motivation. Vidare är det också viktigt att den             

anställda får feedback när målen uppnås för att motivation ska uppstå (Latham &             

Locke, 2006). Känslan över att ta ansvar ökar också den anställdes arbetsmotivation            

(Hertzberg, 1968). En avsaknad av motivation kan uppstå på grund av att de anställda              

inte har samma egna intressen som organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012).  

3.2.3.1 Motivation genom mål 
Att sätta upp mål för de anställda är en enkel, tydlig och effektiv metod för att skapa                 

motivation (Latham & Locke, 1979). För att målsättning ska vara en effektiv metod att              

motivera de anställda behöver den kompletteras med feedback. Det är svårt för de             

anställda att anpassa graden eller riktningen av deras prestation så den är i linje med               

målens krav om de inte vet hur de presterar. Om personalen ställs inför högpresterande              

mål använder de oftare de strategier som de har blivit utbildade till att använda än vad                

de gör för andra, enklare mål. För att uppnå målen är det viktigt att personalen är                

engagerade, framförallt vid svåra mål. För att skapa engagemang krävs det dels att             

personalen tycker målen är viktiga, förstår målen samt att målen känns uppnåbara.            

Engagemanget ökar exempelvis genom att cheferna förmedlar en inspirerande         

framtidsbild och stödjer personalen (Latham & Locke, 2002). Känslan för att uppnå            

målen kan även öka genom att se andra engagera sig och lyckas (Larsen, Buss,              

Wismeijer & Song 2013). Vidare kan målets betydelse öka genom att cheferna låter             

personalen delta i målformuleringen (Latham & Locke, 2002). Det är däremot viktigt            

att metoden tillämpas på rätt sätt. Vid en felaktig implementering kan metoden skada             

mer än vad den gör nytta. För att inte skapa missnöje och dålig prestation behöver               

målen vara uppnåbara. Utan tillräcklig kvalitetskontroll kan för svåra mål resultera i att             

kvantitetsmålen uppnås men på bekostnad av kvalitén (Latham & Locke, 1979).   
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4 Empiri 
 

I avsnittet redogörs en återberättelse av relevant information som framkommit under de            

tre intervjuerna på Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Informationen kommer från          

privatmarknadschefen, den inhyrda medarbetaren samt den ordinarie medarbetaren.  

 

4.1 SEB:s mål, vision och strategi 
I grunden är SEB en företagsbank men de har också 1,2 miljoner privatkunder och ses               

därför som en universalbank snarare än en nischad bank. Koncernens uppdrag är att             

hjälpa människor med deras finansiella behov och ambitioner. I SEBs årsredovisning           

2018 kan man läsa om företagets vision: “Leverera service i världsklass till våra             

kunder.” (Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 2018). Privatmarknadschefen        

berättade att visionen och missionen handlar om att ha nöjda kunder och poängen med              

det är i slutändan att skapa resultat. Företagets strategi är att få nöjda kunder genom att                

leverera god kundservice och strategin kan se olika ut inom verksamheten. På            

kundtjänstavdelningen är det tillvägagångssätt man bemöter kunden på viktigt och det           

är kunden som är utgångspunkten. Här innebär strategin exempelvis att erbjuda kunden            

någonting mer och att finnas där för kunden när de har olika behov, vilket görs genom                

rådgivning. Privatmarknadschefen förklarade att rådgivning exempelvis omfattar att        

prata om pensionskapital, hur man betalar räkningar på bästa sätt eller hur man             

använder apparna. Det är inte alltid som kunden själv vet vad de har för behov och då är                  

det istället kundtjänstens uppgift att belysa det.  

 

Den ordinarie medarbetaren som intervjuades berättade att hon tänker mycket på           

hållbarhet när hon ska ta olika beslut. Med hållbarhet menar hon att det inte enbart är                

fokus på priset. För att hon ska kunna leverera ‘service i världsklass’ kan det ibland               

innebära ett dyrare alternativ men då ger hon även ‘det lilla extra’ till kunden. Hon               

förklarade också vikten av att sätta kunden i centrum och att vara serviceminded för att               

uppnå nöjda kunder.  
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Den inhyrda medarbetaren som intervjuades förklarade även han att kunden har stort            

fokus. Han försöker göra det så bra som möjligt för kunden och även när han inte kan                 

hjälpa dem försöker han att hjälpa dem till nästa steg så gott han kan. Den inhyrde                

berättar att han även försöker tänka på företagets bästa och att väga det tillsammans              

med kundens bästa så att båda vinner på det. Han förklarar att även om man ska tänka                 

på kundens bästa så är det viktigt att även tänka på bankens bästa eftersom de ska gå                 

med vinst.  

4.2 SEB:s formella styrning 
Planering 

Riktlinjer och restriktioner kommer uppifrån koncernen och kontoren omvandlar sedan          

dem till lämpliga avdelningsmål eller individuella mål för personalen. Omkring          

årsskiftet sker en slags affärsplanering, där det diskuteras huruvida koncernen har           

förmedlat något som exempelvis en ny riktlinje eller en treårig affärsplan. Det är sedan              

chefernas uppgift att fundera ut vad avdelningen kan göra för att bidra till de högre               

målen eller följa koncernens riktlinjer.  

 

Mål 

Ett av avdelningens mål är att få en bra sammanställd ‘Net Promotion Score’ (NPS).              

Privatmarknadschefen förklarade att varje gång en medarbetare registrerar ett ärende i           

systemet skickas en enkät ut till kunden, genom vilken kunden besvarar frågor om hur              

de har blivit bemötta och betygsätter besöket. Samtliga betyg för en enskild enkät slås              

ihop och ett genomsnitt av betygen beräknas. Det genomsnittliga värdet som fås fram             

kallas för NPS. Avdelningens mål är att tillsammans uppnå ett visst värde på den              

tiogradiga skalan för avdelningens genomsamma NPS. Syftet med målet är att skapa            

ambassadörer som pratar väl om företaget till sina vänner och således värvar nya             

kunder. Det är enbart den ordinarie personalen som inkluderas i målen att få en bra               

NPS, men även den inhyrda personalen bidrar till avdelningens gemensamma mål           

genom sina besvarade enkäter. De inhyrda känner till att kontoret vill ha ett visst betyg               

uppnått på NPS:en, men har inte blivit informerade om varför och är inte med och följer                

upp målet.  
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Ett annat mål som avdelningen har är att uppnå en viss procent avklarade uppgifter              

varje månad. Det gör dem genom en gemensam ‘Att-Göra-Lista’ (AGL). AGL:en har            

en förutbestämd prioritering för olika arbetsuppgifter vilka sedan fördelas mellan de           

olika medarbetarna. Den inhyrda personalen inkluderas inte i AGL:en då det räknas            

som ‘back-office-tid’, något som inte tillhör den inhyrda personalens ordinarie          

arbetsuppgifter. Den ordinarie personalen berättade att back-office-tiden nästan helt har          

försvunnit, vilket resulterar i att ärenden riskerar att bli liggandes och kundservicen            

påverkas.  

 

Beroende på vilken roll, erfarenhet och licens personalen har så kan de även bidra till de                

finansiella affärsmålen. I affärsmålen ingår exempelvis mål om att öka sparande- och            

bolånekvoten bland kunderna. Affärsmålen är inte heller någonting som de inhyrda           

inkluderas i.  

 

Ett mål som den ordinarie personalen själv upplever är kompetens, för att de ska kunna               

hjälpa kunderna med sina ärenden. Den ordinarie menar att all personal ska skaffa             

licenser för rådgivning. För tillfället är det enbart två av de fastanställda på avdelningen              

som inte har en licens. Den inhyrda personalen har exkluderats från möjligheten att ta              

de licenserna. Däremot genomgår all personal, både inhyrd och ordinarie, en veckas            

utbildning när de börjar arbeta hos SEB. Det finns också ett krav på att alla ska göra                 

uppdateringar på de utbildningar som personalen gör via intranätet. Utbildningarna          

handlar exempelvis om hur företagets system fungerar och hur personalen förväntas           

agera. Uppdateringarna görs ungefär en gång i kvartalet och gäller för såväl ordinarie             

som inhyrd personal.  

 

Privatmarknadschefen berättade att målen mellan inhyrd och ordinarie personalen         

skiljer sig. Som inhyrd har medarbetarna ingen möjlighet att ta rådgivningslicenser och            

de exkluderas således från sådana mål som kräver de licenserna. För den inhyrde är det               

mer kundupplevelsen som är målet och inte så mycket affärsmålen. Han berättade även             

att de individuella målen enbart gäller för den ordinarie personalen och för de inhyrda              

kommuniceras istället vikten att agera på ett visst sätt. Privatmarknadschefen förklarade           
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att de inhyrda ser målen mer förenklat, som exempelvis att inte ha långa kötider eller               

prioritera en viss typ av uppdrag, vilket i sin tur påverkar kundupplevelsen.  

 

Prestationsmått 

För att implementera visionen hos SEB är kundnöjdhet ett viktigt mått att följa upp och               

hos kundtjänstavdelningen mäts det genom den sammanslagna NPS:en. En         

sammanslagen NPS kan dels tas fram för vardera medarbetare där alla enkäter från             

kunderna som medarbetaren behandlat slås ihop. En gemensam NPS kan även tas fram             

för alla de kunder som avdelningens samtliga medarbetare har behandlat. Således           

inkluderas även de kunder som den inhyrda personalen har behandlat vid uppföljning av             

den gemensamma NPS:en. Den inhyrda medarbetaren berättade att det inte är alla            

kunder som besvarar enkäterna och anser att det därför inte är helt sanningsenligt att              

enbart mäta genom det. Även den ordinarie personalen anser att det finns brister med              

måttet eftersom det inte fångar upp samtliga kunder. Enkäterna skickas enbart till de             

kunder som personalen hjälper via företagets system och exkluderar de kunder som de             

hjälper i kundens egna vy på exempelvis en iPad.  

 

Den ordinarie personalen mäts även på AGL:en. Genom AGL:en går det se hur mycket              

arbete personalen har bockat av och hur många kunder de har bokat in möten för.               

Genom att mäta hur mycket uppgifter som personalen har bockat av på listan kan              

cheferna se hur aktiva eller proaktiva personalen har varit jämfört med SEB:s etablerade             

prestationsstandarder. AGL:en mäts både gemensamt men även för vardera         

medarbetare. Under intervjun med den ordinarie personalen framkom det att de           

anställda ibland väljer att prioritera back-office-tiden framför att stå i kundtjänsten för            

att kunna göra klart sina arbetsuppgifter i AGL:en. Eftersom back-office-tid inte ingår i             

de inhyrdas arbetsuppgifter mäts de heller inte på målet.  

 

Det finns ingen individuell prestationsstandard för SEB:s affärsmål eftersom         

medarbetarna bidrar till målen på olika sätt, beroende på roll, erfarenhet och licens.             

Däremot mäts den gemensamma prestationen för vardera kontor.  
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Övervakning 

När kundenkäterna har besvarats skickas de dels till den medarbetare som har behandlat             

kunden och även till medarbetarens chef. Både den inhyrda och den ordinarie            

kundtjänstmedarbetaren ser enkäterna som ett sätt för chefen att kontrollera huruvida           

målet uppnås. Den ordinarie personalen anser att genom att utvärdera statistiken kan            

cheferna se hur avdelningen arbetar och hur nöjda kunderna är. Den inhyrda personalen             

diskuterade inte personalens sammanslagna NPS. Han berättade istället att hans          

individuella enkäter kontrolleras av chefen som på så vis har kontroll över hur han              

arbetar och hur nöjda de kunder som han behandlar är.  

 

Resultatet på den sammanslagna NPS:en följs upp under kundtjänstens månadsmöte.          

Under mötet diskuterar de bland annat hur månaden har varit, vad de har haft för               

kötider och hur känslan har varit. De diskuterar även resultatet på NPS:en och vad de               

har gjort för att få ett bra eller mindre bra resultat samt vad de kan göra bättre.                 

Privatmarknadschefen berättade att den inhyrda personalen inte deltar vid månadsmötet.          

Således är de inte medvetna om resultatet på den sammanställda NPS:en och har inte              

heller blivit informerade om varför målet är viktigt.  

 

Förutom månadsmöte har kundtjänstavdelningen även ett veckomöte samt        

morgonmöten varje dag. Även vid sådana möten exkluderas den inhyrda personalen. På            

veckomötet diskuterar de det som hänt under veckan, vad de har gjort bra eller mindre               

bra, vad som har gått fel och hur de kan förbättra sig. På morgonmötet planerar de hur                 

gruppen ska fördelas under dagen och diskuterar hur gårdagen varit.  

 

Utöver månads-, vecko-, och morgonmöten har personalen även individuella         

utvecklingssamtal två gånger om året. Under utvecklingssamtalen diskuterar de hur          

personalen själva uppfattar saker, vad de hör och ser samt vad de kan bli bättre på. De                 

kollar även på saker såsom kundens upplevelse av medarbetaren, hur många bolån och             

sparande de har hjälpt kunder med samt återkoppling på AGL:en. AGL:en jämförs            

anonymt med de andra medarbetarna där privatmarknadschefen visar vart medarbetaren          

befinner sig på skalan. Den inhyrda personalen har inga utvecklingssamtal eller någon            

liknande form av coaching. Den inhyrda personalen inkluderas inte i någon form av             
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uppföljning och privatmarknadschefen menar att det beror på att de vanligtvis bara            

kommer in någon/några gång i veckan. Privatmarknadschefen berättade att återkoppling          

sker mer till de inhyrdas arbetsgivare. Den inhyrda personalen berättade att de inte har              

någon vidare kontakt med deras arbetsgivare. De tar således inte del av den             

återkoppling som sker mellan kundföretaget och bemanningsföretaget. Den enda         

återkoppling som den inhyrda personalen tar del av är resultatet på enskilda            

kundenkäter. 

 

Belöning 

SEB har inget monetärt belöningssystem kopplat till målen hos         

kundtjänstmedarbetarna. De har inte heller något system för ‘månadens medarbetare’          

som får någon form av gratifikation och ingen form av säljtävlingar.  

 

Övriga restriktioner 

En övrig restriktion som framkom under intervjun berörde tillvägagångssättet när          

personalen i kundtjänsten ska lägga upp nya kunder. Personalen har då ett antal punkter              

som de behöver gå igenom innan de kan besluta om de ska acceptera kunden eller inte.                

Riktlinjerna är något som både de inhyrda och de ordinarie måste följa.  

4.3 SEB:s informella styrning 
Företagskulturen 

Inom företagskulturen förmedlas underförstådda mål som på sätt och vis kan kopplas            

till kundnöjdheten. Privatmarknadschefen förklarade att det exempelvis kan handla om          

hur personalen förväntas föra sig och prata samt att de skapar en förståelse för varför de                

agerar på olika sätt. Den inhyrda personalen ser, hör, noterar och reflekterar över hur              

den ordinarie personalen agerar och den kultur som den ordinarie personalen bygger            

upp påverkar hur den inhyrda personalen agerar. Han ser det som att det arbete han               

lägger ner på de ordinarie återspeglas i de inhyrda.  

 

Den ordinarie personalen upplever även att SEB:s företagskultur främjar utveckling för           

att förbättra sin kompetens och kunskap. Förutom att den ordinarie personalen           

uppmanas att ta licenser och förväntas göra uppdateringar för de utbildningar som görs             
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via intranätet finns även fysiska utbildningar som den ordinarie personalen får möjlighet            

att delta på. De finns också möjlighet att vara med när andra rådgivare tar hand om sina                 

kunder för att se hur de arbetar och de kan även ha med andra rådgivare vid sina egna                  

företagsmöten för att hjälpa till. Utifrån den frivilliga kompetensutvecklingen har den           

inhyrda personalen enbart tillgång till utbildningar som kan göras via intranätet.           

Privatmarknadschefen berättade att de inte investerar tid och energi på samma sätt i de              

inhyrdas kompetensutveckling såsom de gör i de ordinaries, där de kan försöka bygga             

upp en kompetens och ser en poäng med det. Med de inhyrda tappar man det               

långsiktiga tänket eftersom man inte vet säkert om de är kvar nästa vecka. 

 

Kundtjänsten arbetar i ett öppet kontorslandskap vilket har diverse fördelar. Dels           

underlättar det för den feedbackkultur som avdelningen försöker skapa.         

Feedbackkulturen är ämnad till att försöka få personalen att peppa, stötta och lyfta             

positiva beteenden inom gruppen. Eftersom chefen inte själv har möjlighet att alltid            

vara ute på avdelningen och ge beröm i nära anknytning när positiva beteenden sker är               

en sådan kultur viktig. Även den inhyrda får mycket feedback och pepp från sina              

kollegor. Det öppna kontorslandskapet resulterar även i att personalen kan lära av            

varandra. Den inhyrda personalen har inte samma arbetstid som den ordinarie och deltar             

således inte på de möten som avdelningen har. Därmed har de inhyrda inte koll på allt                

som sägs under mötena om exempelvis hur de ska agera för att öka chansen till bättre                

resultat för målen. Ibland kan de inhyrda överhöra när de ordinarie pratar med varandra              

i efterhand och får på så vis ta del av viss slumpmässig information. De inhyrda               

försöker istället att bilda sig en egen uppfattning. 

 

Ledningens stöd 

Det finns ingen fastanställd som inte har fått affärsplanen presenterad för sig. I de flesta               

fall har affärsplanen även upprepats av både VD, regionschef, kontorschef och           

privatmarknadschefen. Den inhyrda personalen kan ha hört affärsplanen en gång men           

sällan upprepade gånger. Det är den närmsta chefens ansvar att förmedla den till de              

inhyrda. Eftersom de inhyrda ibland arbetar på flera SEB-kontor blir det otydligt vilken             

chef som ska förmedla den. Det resulterar i att de många gånger inte ens får               

informationen. Privatmarknadschefen berättade att han även försöker förtydliga de         
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högre syftena och poängen med målen. Istället för att enbart berätta vad det är som ska                

göras, försöker chefen även sätta det i perspektiv till vad SEB vill uppnå och vad               

strategin är samt hur medarbetarna, genom sitt arbete, bidrar. 

 

Den ordinarie personalen upplever att cheferna sällan är i kundtjänsten och ser hur det              

går och hur kundtrycket är, vilket resulterar i att de ibland ifrågasätter varför det inte har                

gått bra eftersom de inte själva har sett vad det beror på. Den inhyrda personalen å                

andra sidan upplever att cheferna är närvarande på arbetsplatsen och är duktiga på att              

visa att alla är viktiga för processen. Den inhyrda förklarade att cheferna ibland kommer              

ut till kundtjänsten och berömmer när det har gått bra, exempelvis om de varit lite               

personal men att de har hanterat det bra. Det resulterar i att den inhyrda känner att                

cheferna ser det som personalen gör. Den ordinarie personalen anser att cheferna stöttar             

dem för att uppnå målen genom att exempelvis uppmana och pusha dem till att ta               

licenser och att göra utbildningar så att de får mer kompetens. Den inhyrda personalen              

upplever också att cheferna bidrar till att de ska uppnå målen men förklarar att det sker                

genom att cheferna exempelvis påminner dem om hur de ska agera för att bemöta              

kunderna på rätt sätt. Privatmarknadschefen berättade att han även försöker stötta           

personalens personliga mål. Han förklarade att den ordinarie personalen kan ha           

individuella mål som handlar om ambitioner och personlig utveckling. Det kan vara            

något som de idag inte kan eller bör göra men har en ambition om att kunna bidra till                  

om ett halvår etc. Dessa mål formuleras under utvecklingssamtalen och personalen är            

med och tar fram dem.  

 

SEB har inga belöningssystem kopplade till företagets olika mål, däremot belönas           

personalen med uppskattning genom att privatmarknadschefen försöker att lyfta bra          

arbetsinsatser i grupp. Privatmarknadschefen berättade att han nästkommande dag, på          

ett möte, ska lyfta ett par medarbetare för deras positiva arbetsinsatser. Den ordinarie             

medarbetaren känner att de i de flesta fall uppmärksammas när de har gjort ett bra jobb                

men menar på att personalen är många och de har förståelse för att de ibland missar                

något. Ibland kan den ordinarie medarbetaren ta upp ouppmärksammade insatser på           

morgonmötet och på så sätt motivera sig själva och de andra. Den inhyrda medarbetaren              
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anser också att cheferna är duktiga på att ge beröm när de har gjort något bra och                 

berättade att chefen ibland kommer till avdelningen och visar sin uppskattning.  

 
Medarbetarskap 

Gemenskapen bland de anställda är generellt sett väldigt bra och den ordinarie            

personalen upplever att det är en positiv miljö och att de skrattar mycket tillsammans.              

Den ordinarie personalen upplever också att det finns en teamkänsla i gruppen och att              

de kommunicerar bra med varandra samt peppar och ger varandra feedback. Även den             

inhyrda personalen upplever en bra gemenskap och känner en vänskapsrelation till sina            

kollegor. Den inhyrda personalen känner också att den ordinarie personalen överlag är            

hjälpsamma men upplever att en del ibland är mindre hjälpsamma och tror att det beror               

på att de förväntar sig att de inhyrda ska kunna mycket. Ibland anordnar företaget              

aktiviteter för de anställda men det är vanligare att personalen själva styr upp egna              

afterworks och liknande. De inhyrda bjuds inte in till de event som företaget anordnar,              

däremot bjuds de in till de privata aktiviteterna. Den ordinarie personalen berättade att             

de är väldigt duktiga på att ta hand om de inhyrda och visar dem runt på kontoret och                  

introducerar dem för alla. De bjuder också med dem när de äter ute på lunchen och vill                 

att de ska känna sig välkomna. Hon tycker att det numera nästan känns som om de                

inhyrda är en del av företaget.  

 

När resultatet på NPS:en diskuteras varje månad är det den ordinarie personalen i             

kundtjänsten, snarare än cheferna, som kommer med förslag på hur de kan arbeta för att               

få ett bättre resultat. Den ordinarie personalen förklarar att det är de som arbetar i               

kundtjänsten och inte cheferna som är närmast kunden och således är det svårt för              

cheferna att säga vad det är som kan förbättras. Det kan exempelvis handla om saker               

som att förbättra kommunikationen mellan personalen, bli mer flexibla i arbetet för att             

hjälpa varandra eller att lyssna mer på kunderna. Under intervjun framkom en vanligt             

förekommande diskussion gällande att den personal som har back-office-tid måste          

hjälpa till framme i kundtjänsten när kötiderna är för långa. Eftersom den inhyrda             

personalen inte arbetar heltid och alltid närvarar är det även svårt för dem att ge input                

till förändringar men de upplever att de blir lyssnade på när de har något att bidra med.  
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5 Analys 
 

Avsnittet inleds med att analysera hur väl den ordinarie och inhyrda personalen            

uppvisar ett målkongruent beteende. Därefter analyseras personalens in- och         

exkludering i företagets formella (beteendebaserad- och resultatstyrning) och        

informella styrmetoder (kulturell styrning, social styrning och självkontroll) samt vad          

in- och exkluderingen har gett för effekt hos det målkongruenta beteendet. 

 

5.1 Mål, vision och strategier 
SEB:s strategi är att leverera god kundservice. På kundtjänstavdelningen är det mer            

specifikt att sätta kunden i centrum och att erbjuda kunden någonting mer samt att              

finnas där för kunder när de har behov. Både den inhyrde och den ordinarie personalen               

visar på att de strävar efter att leverera god kundservice. Den ordinarie personalen             

agerar enligt strategin, att leverera god kundservice, genom att sätta kunden i centrum             

och genom att vara serviceminded. Även den inhyrda personalen har stort fokus på             

kundnöjdhet och agerar enligt strategin genom att vara serviceminded. Däremot          

berättade den inhyrde att han väger kundens bästa med företagets bästa för att SEB även               

ska gå med vinst. Det skulle kunna ses som ett agerande hos den inhyrde som i                

slutändan påverkar företagets övergripande finansiella mål, att skapa resultat. Samtidigt          

innebär det att kunden inte längre är den enda utgångspunkten, vilket inte stämmer             

överens med den strategi som förväntas av kundtjänstavdelningen. För att uppnå de            

övergripande målen bör beteendet följa den strategi som syftar till att erhålla            

konkurrensfördelar (Robert, 1994). Eftersom den inhyrde inte följer alla de strategier           

som utgör riktlinjer på kundtjänstavdelningen ökar risken att hans beslut inte fattas i             

linje med företagets önskade riktning. Således upplevs den inhyrda personalens          

beteende inte fullt lika målkongruent som den ordinarie personalen. SEB:s strategi om            

att leverera god kundservice är en strategi som i slutändan ska bidra till företagets              

huvudmål, att skapa resultat. Den inhyrdas beteende är inte fullständigt i linje med             

företagets strategi och kan således påverka resultatet på längre sikt. 
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Den ordinarie medarbetaren strävar tydligt efter visionen att ‘leverera service i           

världsklass’ genom att erbjuda kunden något extra. Hon har också ett långsiktigt tänk             

där det inte enbart är låga priser som är det viktigaste för kunden utan att lösningen ska                 

göra skillnad för kunden. Den inhyrde medarbetaren tänker däremot inte på att ge             

kunden något extra utan fokuserar enbart på att ge varje kund ett bra bemötande, vilket               

troligtvis resulterar i ett bra kundbemötande men förmodligen inte ‘service i           

världsklass’. Den inhyrde har alltså inte ett lika stort fokus på visionen. Visionen är den               

riktning som företaget vill utvecklas genom (Ax, Johansson & Kullvén, 2015) och            

syftar till att vägleda beslut så att det följer ägarnas och ledningens ambitioner och mål               

(Andersson & Funck, 2017). Eftersom den inhyrde inte strävar efter visionen minskar            

det målkongruenta beteendet och hans agerande riskerar att inte vara i linje med den              

önskade riktningen.  

5.2 Formell styrning 
Den formella styrningen kan urskiljas genom företagets förutbestämda processer som          

följs för att tillämpa de strategier som ämnar att bidra till företagets övergripande mål              

(Anthony et al., 2014). Utifrån den information som vi har tagit del av kan SEB:s               

formella styrning framförallt återses genom system såsom NPS:en och AGL:en men           

även i affärsmålen för kundtjänstmedarbetarna. Samtliga system är kopplade till          

målformulering, prestationsmätning och övervakning.  

 

Både NPS:en och AGL:en är dels utformade för att ge personalen direktiv på vad som               

anses vara ett korrekt beteende och vad som bör prioriteras men även som ett verktyg               

för att utvärdera koncernens mål, vilket är i enlighet med vad Haney och Lee (2018)               

anser är ett välutformat formellt styrsystem. Genom både NPS:en och AGL:en följer            

SEB upp och utvärderar personalens beteenden. Vid återkopplingen mellan         

privatmarknadschefen och de anställda kan resultaten sedan diskuteras. Den formella          

styrningen hjälper företaget i rätt riktning genom att avvikande beteenden upptäcks och            

korrigeras (Forslund, 2013). Utvärderingen och återkopplingen av resultatet från         

NPS:en och AGL:en gör att avvikande beteende kan upptäckas och korrigeras vilket            

leder de anställda, sålunda även företaget, i rätt riktning. AGL:en fungerar även som ett              

prioriteringssystem. Genom AGL:en förtydligas vilka uppgifter cheferna vill att         
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personalen ska fokusera på. Bristande direktiv gör att personalen inte vet vad som             

förväntas av dem och kan resultera i en felaktig implementering av företagets mål och              

strategier (Merchant & Van der Stede, 2012). Direktiven som AGL:en ger är därför             

viktiga för att möjliggöra en korrekt implementering av SEB:s mål och strategier och             

för att personalen ska kunna erhålla ett målkongruent beteende. 

 

Beteendebaserad styrning 

NPS:ens syfte är att påverka hur medarbetaren bemöter kunderna. Genom att ge            

kunderna möjligheten att utvärdera medarbetarnas bemötande skapas en ständig         

påminnelse för medarbetaren om att ge kunderna service i världsklass. På så sätt är              

NPS:en en beteendebaserad styrmetod och påverkar medarbetarens arbetsmetoder        

genom vilka resultatet uppstår (Jaworski, 1988). Eftersom de anställdas beteende          

utvärderas genom NPS:en ska personalens känsla av anpassningsförmåga, kompetens         

och tillfredsställelse öka och personalen bör således inspireras till att öka sina            

kunskaper (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). När SEB:s anställda utvärderas           

på sitt beteende kommer ett bra kundbemötande att prioriteras. Det beror på att             

beteendebaserad styrning resulterar i att personalen fokuserar på de variabler som de            

blir utvärderade på (ibid.). Hos SEB handlar det om att följa framgångsstrategin om att              

leverera service i världsklass och att sätta kunden först. Eftersom det enbart är beteendet              

som utvärderas bör det minska de anställdas motivation till att uppnå höga resultat             

och/eller att överträffa varandra. Det bör även att minska deras oro för att uppnå dåliga               

resultat. Det är däremot viktigt att personalen har kontroll över de faktorer som             

påverkar utvärderingen (ibid.). Både den inhyrda och den ordinarie medarbetaren menar           

att resultatet från NPS:en kan vara bristfällig eftersom det exempelvis inte skickas ut till              

alla kunder. Därav riskerar styrmetoden exempelvis att inte ge de anställda en minskad             

motivation till att överträffa varandra eller oro för att uppnå dåliga resultat. Emellertid             

framkom det under intervjun att den ordinarie reflekterade över att NPS:en används för             

att utvärdera avdelningen, medan den inhyrda istället reflekterade över att den           

utvärderar hans individuella resultat. Det kan tyda på att den ordinarie har en mindre              

motivation att överträffa andra medarbetare och bryr sig snarare om gruppens framgång            

vilket mer är i linje med företagets framgångsstrategi att ha bra kundservice. En viss              

skillnad syns även mellan den inhyrda och den ordinarie genom att den ordinarie pratar              
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om hållbara lösningar för kunden medan den inhyrda väger kundens bästa mot            

företagets bästa. Den inhyrdas svar tyder på att han, till skillnad från den ordinarie, inte               

sätter kunden först. För personal vars beteende inte följs upp, genom exempelvis            

utvecklingssamtal, korrigeras inte heller de beteenden som avviker från         

framgångsstrategierna (ibid.). Privatmarknadschefen menar att de inhyrdas återkoppling        

snarare sker till deras arbetsgivare. Samtidigt menar den inhyrda att de inte har något              

vidare kontakt med deras arbetsgivare. Därav kan en avvikelse från det önskade            

beteendet hos de inhyrda förklaras genom avsaknaden av uppföljning från både SEB            

och bemanningsbolaget.  

 

Eftersom den inhyrda personalen exkluderas från att ta de licenser som krävs för att              

kunna utföra samtliga arbetsuppgifter och ge en komplett kundservice, kan de inte            

kontrollera samtliga faktorer som påverkar resultatet från NPS:en. Det bör innebära att            

styrmetoden inte i samma utsträckning får de inhyrda motiverade till att aktivt söka             

efter nya och utmanande arbetsuppgifter och på så sätt öka sin kunskap och kompetens              

(Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015).  

 

Den beteendebaserade styrningen kan även återses i de riktlinjer som ska följas vid             

beslut om att acceptera nya kunder. Riktlinjerna kan liknas vid de regler och             

arbetsprocesser som Merchant och Van der Stede (2012) anser bidrar till förebyggande            

kontroll. Genom att personalen följer riktlinjerna kan cheferna försäkra sig om att            

personalen fattar rätt beslut vid accepterande av nya kunder och minskar risken att             

ogynnsamma handlingar sker (Merchant & Van der Stede, 2012). Eftersom reglerna           

gäller för både den inhyrda och ordinarie personalen bör deras agerande vid aktiviteten             

resultera i samma beslut. Att ansvaret och beslutet att acceptera nya kunder ligger hos              

medarbetarna kan däremot enligt Hertzberg (1968) öka arbetsmotivationen. En         

motiverad personal ökar chansen att de arbetar mot företagets mål (Mundhra &            

Wallace, 2011). I SEB:s fall bör därmed ansvaret innebära att chansen ökar att             

personalen arbetar efter riktlinjerna och efter SEB:s mål att ha service i världsklass.  
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Resultatstyrning 

Under back-office-tiden har de anställda möjlighet att arbeta med AGL:en. För           

medarbetarna blir AGL:ens syfte att strukturera och prioritera olika arbetsuppgifter,          

medan cheferna snarare använder AGL:en som ett uppföljningsverktyg och underlag till           

medarbetarnas utvärderingssamtal. Medarbetarna utvärderas utefter vad resultatet av        

antalet avbockade uppgifter är i procent jämfört med SEB:s förutbestämda          

prestationsmått. Enligt Jaworski (1988) används resultatstyrning för att bedöma         

personalens uppnådda resultat. Med resultatstyrning utvärderas personalen utefter det         

resultat som de uppnår jämfört med företagets etablerade prestationsstandarder         

(Jaworski, 1988). Således fungerar AGL:en som en resultatstyrningsmetod för SEB. 

 

Eftersom AGL:en görs på back-office-tid och de inhyrda inte har några sådana            

arbetsuppgifter resulterar det i att samtliga av de inhyrda inte kommer påverkas av de              

effekter som AGL:en ger. Den ordinarie berättade att de ibland har problem med att de               

andra medarbetarna prioriterar back-office-tiden framför att stå framme i kundtjänsten.          

Enligt Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) kan resultatstyrning påverka          

personalen till att prioritera bort icke-resultatgivande arbetsuppgifter, vilket i SEB:s fall           

skulle kunna vara att stå framme i kundtjänsten, eftersom resultatet på AGL:en då             

påverkas negativt (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Den ordinarie          

medarbetaren menar att back-office-tiden på senare tid har minskat. Det kan förklara            

varför personalen väljer att prioritera bort att stå framme i kundtjänsten till förmån för              

back-office-tiden. Enligt Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) kommer         

resultatstyrning öka kundtjänstmedarbetarnas oro för att uppnå dåliga resultat.         

Prioriteringen kan därav ske i ett försök att behålla samma resultat som tidigare eller för               

att uppnå SEB:s etablerade prestationsstandarder. SEB:s kundservice påverkas negativt         

av liggande ärenden. SEB:s. Eftersom de ordinarie inte ges tillräckligt med           

‘back-office-tid’ har de inte tillräckligt med resurser för att nå AGL-målet. Det kan leda              

till dålig prestation eller i värsta fall skada företaget (Merchant, 1982). Kombinationen            

av resursbristen och att resultatstyrningen får de ordinarie att prioritera bort           

kundtjänsten kan påverka SEB:s framgångsstrategi om att leverera service i världsklass           

och de ordinaries målkongruenta beteende negativt. Vidare kan resursbristen innebära          

att personalen upplever att målen är ouppnåeliga. Ouppnåeliga mål riskerar att skapa ett             

49 



 

missnöje och en dålig prestation från de anställda. Utan en tillräcklig kvalitetskontroll            

riskerar SEB att den ordinariepersonalen uppnår kvantitetsmålen men på bekostnad av           

kvalitén (Latham & Locke, 1979).  

 

Även affärsmålen, såsom sparande och bolån, utvärderas och jämförs med etablerade           

prestationsstandarder och tillhör således SEB:s resultatstyrning (Jaworski, 1988). Den         

inhyrda personalen har ingen möjlighet att direkt påverka affärsmålen eftersom de           

saknar de licenser som krävs för att få ge kunderna rådgivning kring sparande och              

bolån. Att de inhyrda inte ges den utbildningsmöjligheten resulterar i en personlig            

begränsning, vilket enligt Merchant och Van der Stede (2012) kan innebära att SEB             

brister i sin mål- och strategiimplementering för samtliga inhyrda. Följaktligen bör det            

målkongruenta beteendet hos den inhyrda personalen påverkas till det sämre (Merchant           

& Van der Stede, 2012). Även om de inhyrda inte inkluderas i affärsmålen besitter de               

ändå möjligheten att bemöta kunden och ge dem en bra kundupplevelse innan ärendet             

lämnas vidare till en licensierad medarbetare. Därigenom ges de inhyrda en viss indirekt             

möjlighet att påverka affärsmålen. Genom att påverka kundens upplevelse kan den           

inhyrde påverka att kunden är mottaglig för den licensierade medarbetarens arbete med            

affärsmålen. 

 5.3 Informell styrning 
Kulturell styrning 

Kulturell styrning vägleder personalens beteenden genom att personalen genererar en          

förståelse för företagets historia och värderingar (Jaworski, 1988). I en stark           

företagskultur är det vanligt att personalen regelbundet påminns om företagets syfte och            

hur de bidrar genom sitt arbete (O’Reilly, 1989). Hos SEB upprepas affärsplanen flera             

gånger till den ordinarie personalen genom deras högre chefer. Privatmarknadschefen          

arbetar också mycket genom att sätta företagets syfte i relation till medarbetarna. På så              

vis ges en förståelse till personalen för hur de kan bidra genom sitt arbete. Alencar               

Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) skriver att den regelbundna påminnelsen påverkar           

personalens beteende och värderingar över tid. De ständiga påminnelserna bör således           

öka chansen att personalen delar företagets värderingar. Den inhyrda personalen tar inte            

del av den upprepade affärsplanen och ibland får de inte informationen alls eftersom det              
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är otydligt vem som ska förmedla det. På grund av att de inhyrda inte har fått en                 

upprepning av affärsplanen är det möjligt att de inte har fått lika starka band till               

företagets värderingar som den ordinarie personalen. Att de inhyrda inte har ett lika             

starkt band med företagets värderingar kan liknas vid att deras personliga mål inte             

stämmer överens med organisationens. Merchant och Van der Stede (2012) skriver att            

när de personliga målen inte stämmer överens med organisationens så uppstår ett            

motivationsproblem, vilket också kan vara en orsak till att målkongruens inte uppnås.            

Den inhyrda personalen deltar inte heller vid de möten då privatmarknadschefen           

informerar om målen och vad syftet med målen är. Merchant och Van der Stede (2012)               

påstår att när personalen inte vet vad som förväntas av dem kommer de inte heller att                

prestera på ett önskvärt sätt. I SEB:s fall är den inhyrda personalen inte medveten om               

företagets mål och vad företaget vill uppnå. Eftersom de inhyrda inte har helhetsbilden             

av varför de förväntas prestera på ett visst sätt, är det också möjligt att de avviker från                 

ett önskat beteende. Ett av företagets värderingar bör kunna tolkas som att sätta kunden              

först. Att den inhyrda inte har fått samma information och förståelse om företagets             

värderingar kan vara en anledning till att den inhyrda personalen inte ser kunden som              

utgångspunkt, utan snarare väger kundens bästa med företagets bästa. Således kan           

exkluderingen från sådana kulturella styrmetoder, såsom att upprepa affärsplanen och          

att informera om mål och deras syften, ha påverkat att de inhyrda inte delar företagets               

värderingar lika väl som de ordinarie och därmed har ett mindre målkongruent            

beteende. 

 

Både den inhyrda och den ordinarie personalen anser att gemenskapen är väldigt bra.             

Den ordinarie personalen välkomnar de inhyrda och behandlar dem precis som den            

ordinarie personalen. Trots att de inhyrda inte bjuds med på företagsevent så skapas en              

stark tillhörighet genom den ordinarie personalens sätt att behandla dem. Genom den            

kulturella styrningen överförs företagets värderingar mellan personalen alltmer under         

anställningsperioden (Alencar Rodriques, Coelho & Sousa, 2015). Eftersom den         

inhyrda personalen känner en stark tillhörighet till sina kollegor är det möjligt att en              

viss del av företagets värderingar trots allt har förmedlats mellan den ordinarie            

personalen och den inhyrda personalen. Delade värderingar hjälper till att implementera           

företagets strategier och ökar personalens engagemang (O’Reilly, 1989). Trots att de           
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inhyrda inte delar företagets värderingar lika väl som den ordinarie personalen kan de             

genom den ordinarie personalen ha påverkats till att dela dem till viss del. 

 

Den inhyrda personalen, känner trots allt till mål som exempelvis NPS:en. Delvis får de              

återkoppling varje gång de behandlar en kund som besvarar deras enkäter. De kan även              

överhöra information från den ordinarie personalen. Det är därför sannolikt att de har             

förstått att företaget följer upp en gemensam NPS. För att personalen ska få motivation              

att arbeta för att nå målen räcker det inte enbart att de känner till att de finns. Latham                  

och Locke (2002) menar att de anställda även behöver förstå dem och varför de är               

viktiga. Genom att privatmarknadschefen förklarar syftet med målen och hur personalen           

bidrar till dem bör personalens få en bättre förståelse för målen samt känna att de är                

viktiga. Således bör personalens engagemang, att nå målen, öka. Eftersom den inhyrda            

personalen inte deltar vid mötet och således inte får ta del av den fullständiga              

informationen är det möjligt att de inte känner sig lika motiverade till att uppnå dem.  

 

I en stark företagskultur är det vanligt att bra beteenden belönas genom uppskattning             

och godkännande snarare än monetära belöningar (O’Reilly, 1989). Hos SEB finns inga            

monetära belöningssystem som är kopplade till de olika målen för att forma personalens             

beteende genom belöning och bestraffning. Istället försöker chefen, på ett informellt           

och eget initiativ, visa uppskattning genom att lyfta bra arbetsinsatser i grupp. Genom             

att istället belöna positiva beteenden med hjälp av uppskattning och godkännande ges            

en känsla av tillhörighet och en kraftfull effekt återfås för att forma beteenden             

(O’Reilly, 1989). Både den inhyrda och den ordinarie personalen upplever att de            

uppmärksammas när de har gjort bra ifrån sig. Den inhyrda berättade att chefen ibland              

kommer ut till kundtjänsten och berömmer positiva beteenden. Således får de inhyrda            

positiv feedback på sina egna beteenden. Eftersom en sådan form av belöning har en              

kraftfull effekt på att forma beteenden bör chefen kunna påverka den inhyrdas beteende             

i stor grad enbart genom att återkoppla på positiva beteenden genom uppskattning.            

Hertzberg (1968) påstår att motivationsfaktorer, såsom erkännande för prestationer,         

även är en faktor som kan öka de anställdas arbetsmotivation. Således kan sådan             

uppskattning även bidra till en ökad motivation hos personalen. Larsen et al. (2013)             

skriver att viljan att uppnå mål även kan öka genom att se andra engagera sig och                
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lyckas. Utifrån den information vi tagit del, verkar dock den mesta av chefens             

uppskattning ges under mötestillfällena. Eftersom den inhyrda personalen enbart arbetar          

mellan öppet- och stängningstider så är det möjligt att de inte deltar då chefen              

berömmer personalen inför varandra. På så vis kan den inhyrda personalen gå miste om              

den motivation som ordinarie personal erhåller genom att se andra lyckas. Genom att             

hålla personalen motiverad ökar chansen att de anställda arbetar mot företagets mål,            

vilka ska hjälpa företaget att skapa konkurrenskraft (Mundhra & Wallace, 2011).           

Således tar den inhyrda personalen del av den motivation som erhålls genom deras egna              

individuella prestationen men uppnår inte den maximala motivation som ordinarie          

personal erhåller genom att även se andra lyckas. 

 

Den kulturella styrningen vägleder personalens beteenden genom att personalen         

genererar en förståelse för företagets historia och värderingar (Jaworski, 1988). Trots att            

chefen inte, i någon större utsträckning, har tillämpat kulturell styrning för den inhyrda             

personalen har den, till viss del, troligtvis förmedlats via den ordinarie personalen.  

 

I SEB:s fall är det viktigt att sätta kunden först. Om personalen strävar efter höga               

resultat, i syfte att överträffa varandra, riskerar de att frångå företagets strategi. Enligt             

Alencar Rodrigues, Coelho och Sousa (2015) kan den kulturella styrningen minska           

personalens motivation till att vilja överträffa varandra. Vidare anses kulturell styrning           

vara särskilt fördelaktig vid varierande arbetsuppgifter (ibid.). Eftersom varje kund har           

unika behov och således innebär olika arbetsuppgifter för medarbetare bör den           

kulturella styrningen vara särskilt viktig för SEB:s målkongruens. Att den inhyrda           

personalen inte fullt ingår i SEB:s kulturella styrning riskerar därmed att ge en negativ              

effekt på deras målkongruenta beteende.  

 

Social styrning 

Social styrning innebär bland annat en styrning av sociala beteenden inom ett            

arbetsteam (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). En stor del av SEB:s sociala             

styrning kan urskiljas i den feedbackkultur som de arbetar mycket med för att             

implementera i organisationen. Feedbackkulturen används för att skapa en förståelse för           

vad som anses vara ett positivt beteende inom gruppen. Den sociala styrningen bidrar             
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även till en god gemenskap genom en bättre gruppsammanhållning (ibid.). Vid           

avsaknad av hygienfaktorer, såsom sociala relationer, kan de anställdas motivation          

minska (Hertzberg, 1968). Därav är det av stor betydelse att personalen känner att de              

har en bra gemenskap. Både den inhyrda och den ordinarie medarbetaren upplever att             

kundtjänstteamet har en god gemenskap, vilket tyder på att den inhyrda personalen            

ingår i den sociala styrningen.  

 

I en sammanhållen grupp sker vanligtvis ett kompetensutbyte mellan personalen          

(Alencar rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Att de inhyrda känner att de kan fråga den               

ordinarie personalen om hjälp tyder på att gruppen utbyter kompetens. I den sociala             

styrningen hjälper de anställda även varandra med arbetsrelaterade problem när          

gruppsammanhållningen är stark (ibid.). Merchant och Van der Stede (2012) anser att            

det är viktigt att personalen känner att de har den kunskap och/eller erfarenhet som              

krävs av dem för att uppnå mål och strategier. Trots att SEB inte arbetar med               

kompetensutveckling med de inhyrda kan kompetensutbytet inom gruppen bidra till att           

de inhyrda upplever att de har den kunskap och kompetens som krävs.  

 

När de anställda bryr sig om varandras åsikter och delar värderingar är de under              

“kontroll” i varandras närvaro (O’Reilly, 1989). Gruppsammanhållningen och det         

faktum att de inhyrda uppfattas som en del av företaget tyder på att de bryr sig som                 

varandras åsikter och har gemensamma värderingar. Således innebär det att både de            

inhyrda och de ordinarie medarbetarna är under “kontroll” av den sociala styrningen i             

varandras närvaro. Den sociala styrningen resulterar, i vanliga fall, i en minskad            

motivation till att överträffa varandra (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Men            

i Alencar Rodrigues, Coelho och Sousas (2015) studie på den brasilianska bankens            

kundtjänstmedarbetare erhöll de däremot ingen signifikans för att den sociala          

styrningen gav en minskad motivation till att överträffa varandra. Under intervjuerna           

upplevdes det inte att personalen ville överträffa varandra, vilket säger emot Alencar            

Rodrigues, Coelho och Sousas (2015) studie på kundtjänstmedarbetarna hos banker.          

Enligt O’Reilly (1989) känns den sociala styrningen mindre kontrollerande vilket          

resulterar i att den blir mer genomgripande än den formella styrningen. Att personalen i              

SEB:s fall inte vill överträffa varandra kan således förklaras av att de påverkas mer av               
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den sociala styrningen än den formella. Följaktligen har troligtvis den sociala           

styrningen en betydande inverkan på den inhyrdas och den ordinaries målkongruenta           

beteende. Eftersom SEB:s strategi är att sätta kunden först är det därför positivt för både               

de inhyrda och de ordinarie medarbetarnas målkongruenta beteendet att de inte vill            

överträffa varandra. 

 

Självkontroll 

Självkontroll innebär att personalen själv sätter mål, övervakar dem och anpassar sitt            

beteende (Jaworski, 1988). Hos SEB är det kontoren som formulerar mål för att matcha              

koncernens strategier och riktlinjer. Således kan självkontroll inte återses i avdelningens           

eller de individuella målen såsom NPS:en, AGL:en och Affärsmålen. Under          

individuella utvecklingssamtal får personalen däremot vara med och formulera         

personliga mål som handlar om exempelvis ambitioner och personlig utveckling.          

Genom att personalen får delta i målformuleringen ökar målens betydelse för           

personalen (Latham & Locke, 2002). Styrmetoden bidrar även till att personalen blir            

mer motiverade att genomföra målen (Merchant & Van der Stede, 2012). De personliga             

mål som formuleras under utvecklingssamtal berör enbart den ordinarie personalen.          

Eftersom den inhyrda personalen inte deltar i styrmetoden självkontroll, i form av            

målformulering, tar de inte del av sådan motivation som det bidrar med. Således kan              

den ordinarie personalen uppleva att mål som exempelvis kompetens och utveckling är            

mer motiverande än den inhyrda personalen upplever. Styrmetoden kan motivera          

medarbetarna till att kontrollera sina handlingar och beteenden så att de           

överensstämmer med organisationens mål (ibid.). Privatmarknadschefen berättade att de         

personliga målen kan vara något som de idag inte kan eller bör göra men har en                

ambition om att kunna bidra till om ett halvår. Således tyder det på att de personliga mål                 

som formuleras ska bidra till organisationens mål. När styrmetoden utformas genom att            

koppla de personliga målen till organisationens mål, bidrar metoden till att personalen            

även känner en tillfredsställelse för organisationens framgång när de uppnår sina           

personliga mål (ibid.). Således erhåller den ordinarie personalen, i större grad än den             

inhyrda personalen, en tillfredsställelse för företagets framgång. Om den inre          

motivationen bidrar till ett ökat intresse för målen, kommer personalens ambitioner om            

att förbättra sina kunskaper öka (Alencar Rodrigues, Coelho & Sousa, 2015). Eftersom            
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de personliga målen ska bidra till de övergripande målen styr SEB personalen till att              

föra deras personliga intressen i linje med organisationens. Den inhyrda personalen           

inkluderas inte i styrmetoden som används för att föra de personliga målen i linje med               

organisationen. Således arbetar man inte för att styra den inhyrda personalens           

personliga intressen i linje med organisationens. Genom styrmetoden bör det          

målkongruenta beteendet hos den ordinarie personalen således förbättras i större          

utsträckning än hos den inhyrda personalen.  
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6 Slutsats 
 

I avsnittet besvaras studiens forskningsfråga. Slutsatsen grundar sig i den empiriska           

analysen som genomförts för att uppnå studiens syfte. Därefter ges förslag på fortsatta             

forskning inom området. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågan 
Den frågeställning som studien syftar att besvara är formulerad enligt följande: “Har            

den inhyrda personalen, hos ett valt företag, ett lika målkongruent beteende som den             

ordinarie personalen och vad kan det bero på?“ 

 

Precis som den tidigare forskningen visat (exempelvis Hall, 2006) investerar SEB           

mindre resurser i den inhyrda personalen. Det innebär exempelvis att de inte i samma              

utsträckning har uppföljningssamtal eller ger samma utförliga feedback till den inhyrda           

personalen som de ordinarie anställda. Det beror främst på att personalen anses vara en              

temporär lösning eller för att SEB ska kunna vara flexibla i sin bemanning.             

Privatmarknadschefen menar exempelvis att de inte säkert vet att de inhyrda är kvar             

nästa vecka. Trots osäkerheten kring de inhyrdas anställningsperiod förekommer det att           

den inhyrda personalen blir långvarig hos SEB.  

 

Studien visar att de ordinarie medarbetarna har ett mer målkongruent beteende än de             

inhyrda. Under intervjuerna framkommer det att den ordinarie medarbetaren arbetar          

mer efter visionen om att leverera service i världsklass och sätter kunderna först. Den              

inhyrda eftersträvar likväl bra kundservice men menar på att han även väger in             

företagets bästa. För att uppnå en god kundservice är det enligt privatmarkandschefen            

viktigt att kunden är utgångspunkten och att personalen erbjuder kunden något mer. Om             

resultatet kan generaliseras till samtliga av SEB:s ordinarie respektive inhyrda          

medarbetare innebär det att de ordinarie har ett mer målkongruent beteende än de             

inhyrda. 
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För att personalen ska ha ett önskvärt och målkongruent beteende hos SEB är det viktigt               

att företaget lyckas med sin implementering av företagets strategier och mål. Brist på             

direktiv, motivationsproblem och personliga begränsningar är enligt Merchant och Van          

der Stede (2012) orsaker till bristande implementering av organisationens mål och           

strategier.  

 

De formella styrmetodernas effekt på det målkongruenta beteendet. 

Den inhyrda personalen inkluderas inte i SEB:s formella styrmetoder.         

Implementeringen brister bland annat eftersom de inhyrda inte får samma uppföljning           

av resultaten från NPS:en, AGL:en och affärsmålen som de ordinarie. När SEB:s            

inhyrda personal inte inkluderas i styrningen och inte får någon utförlig återkoppling för             

deras resultat ges de inte samma direktiv som de ordinarie. Direktiven är nödvändiga             

för att de ska veta vad som förväntas av dem och prestera på ett önskvärt sätt (Merchant                 

& Van der Stede, 2012). Således löper SEB stor risk att de inhyrda inte vet vad som                 

förväntas av dem och är en betydande förklaring till varför det målkongruenta beteende             

skiljer sig mellan inhyrd och ordinarie. Vidare innebär de inhyrda medarbetarnas           

minimala utbildningsmöjligheter, jämfört med de ordinaries, att de kan uppleva en           

personlig begränsning. Om de inhyrda upplever personliga begränsningar riskerar         

SEB:s strategi- och målimplementering att misslyckas, vilket ytterligare kan förklara att           

den inhyrda har ett mindre målkongruent beteende än de ordinarie.  

 

De informella styrmetodernas effekt på det målkongruenta beteendet. 

Den inhyrda personalen inkluderas mer i SEB:s informella styrmetoder, vilket kan           

förklara varför de ändå uppvisar ett visst målkongruent beteende. Även om den inhyrda             

personalen inte har fått affärsplanen presenterad för sig, och därmed inte har samma             

medvetenhet om SEB:s mål och dess syften, så har troligtvis gemenskapen på            

avdelningen bidragit till att de inhyrda ändå, till viss del, delar företagets värderingar.             

En del av företagets mål kan även undermedvetet ha förståtts eller överhörts av den              

inhyrda personalen. Enligt Latham och Locke (2002) är det viktigt att personalen förstår             

målen och vet varför de är viktiga för att det ska motivera personalen. Även om de                

inhyrda inte får en full förståelse för målen, genom att överhöra dem, bidrar det              

troligtvis till att, viss del, öka deras motivation till att uppnå målen. Eftersom             
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motivationsbrist är en anledning till varför ett företags mål- och strategiimplementering           

kan misslyckas kan den, eventuellt, ökade motivationen bidra till ett mer målkongruent            

beteende hos de inhyrda. Vidare kan SEB:s sociala styrning, till viss del, förklara det              

målkongruenta beteendet som den inhyrda personalen visar. Dels på grund av den            

motivation de kan få av de sociala relationerna inom gruppen, men även det             

kompetensutbyte som finns mellan medarbetarna. Kompetensutbytet bidrar troligtvis till         

att minska risken för att den inhyrda personalen upplever att de har personliga             

begränsningar. Eftersom SEB:s strategi- och målimplementering kan brista om         

medarbetarna upplever personliga begränsningar kan även kompetensutbytet vara en         

bidragande faktor till att de inhyrda uppvisar ett visst målkongruent beteende.  

 

Sammanfattningsvis resulterar framförallt SEB:s formella styrmetoder i att det uppstår          

en skillnad, mellan de inhyrda och de ordinarie medarbetarnas målkongruenta beteende,           

eftersom de inhyrda exkluderas från de formella styrmetoderna. Att de inhyrda däremot            

till viss del ändå uppvisar ett målkongruent beteeende kan förklaras att de inkluderas i              

flertalet av SEB:s informella styrmetoder.  

6.2 Förslag på framtida forskning 
Efter studien kan vi se att det finns en viss skillnad i det målkongruenta beteendet               

mellan den inhyrda och den ordinarie medarbetaren. Argumenten för att använda sig av             

inhyrd personal är vanligtvis att det används under en kortare tidsperiod och/eller för att              

skapa en flexibilitet i företagets bemanning. Trots det används ibland den inhyrda            

personalen för längre tidsperioder. Därför vill vi, som en fortsättning på temat inhyrd             

personal, föreslå en framtida forskning som undersöker i vilken utsträckning inhyrd           

personal över en längre tidsperiod bidrar till finansiella mål jämfört med ordinarie            

personal och om det då är/blir lönsamt att hyra in personal.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor till privatmarknadschefen 

 
Målkongruent beteende 

● Vilka är organisationens övergripande mål och strategier? 

  

Formell styrning 

● Vilka är de mål som ställs på den personal som vi intervjuar? 

● Hur tas målen fram och kommuniceras till personalen? 

● Hur följer ni upp målen? 

● Belönas eller uppmärksammas personalen på något sätt när de uppnår målen? 

  

Informell styrning 

● Hur ser företagskulturen ut? 

● Hur upplever du gemenskapen och samarbetet är bland de anställda? 

● Hur arbetar du för att stötta de anställda att nå sina mål?  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor till personalen 
 

Målkongruent beteende 

● Hur skulle du beskriva företagets övergripande mål och strategier? 

● När du tar ett beslut i arbetet, är det då något speciellt du tar hänsyn till för att                  

agera i företagets bästa? 

  

Formell styrning 

● Vilka mål ställer företaget på dig (eller din avdelning)? 

● Hur kommuniceras målen till dig? 

● Hur upplever du att din chef kontrollerar om du/ni uppnår målen? 

● Hur blir du informerad om huruvida målen uppnås eller inte? 

● Upplever du att ni har någon belöning kopplad till att uppnå målen? 

● Upplever du att ni har några regler eller riktlinjer som påverkar hur du utför ditt               

arbete? 

  

Informell styrning 

● Hur skulle du beskriva företagskulturen? 

● Hur upplever du gemenskapen bland personalen? 

● Hur upplever du att samarbetet är inom gruppen? 

● Hur upplever du att din chef bidrar för att du/ni ska uppnå målen? 

● Upplever du att du blir uppmärksammad när du gjort något bra. 
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