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Abstract 

Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan medarbetarnas upplevda tillfredställelse 

med mål- och medarbetarsamtalet i förhållande till andra variabler. Underlaget för analysen 

samlades in via en enkätundersökning. 450 enkäter skickades ut varav 281 blev besvarade av en 

jämnt fördelad population mellan kvinnor och män samt stor åldersspridning. Resultatet visade 

på signifikant korrelation mellan tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet och 

målförståelse, målförutsättningar, organisatoriska förutsättningar, målkonflikt och 

dysfunktionella effekter av mål. Målstress visade på svag korrelation. Resultatet visar även att 

gruppen med högtillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet hade högre medelvärde med 

målförutsättningar, målförståelse och organisatoriska förutsättningar. Gruppen med låg 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet hade högre medelvärde med målstress, 

målkonflikt och dysfunktionella effekter av mål.  

 

Sökord: Perfomance management, målstyrning, goal setting, medarbetarsamtal, 

prestationsutvärdering,
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Inledning  

I och med den tekniska utvecklingen och denallt mer globaliserade marknaden som 

startade runt mitten av 1980-talet har konkurrensen mellan organisationer och nationer blivit 

större. Detta har medfört att vikten av att vara konkurrenskraftig blivit allt viktigare. En stor del i 

att skapa och behålla sin konkurrenskraft ligger i att inneha och utveckla det mänskligakapitalet 

(Hitt, Keats, & DeMarie, 1998).  

Organisationer har ofta mål för att ha kontroll över organisationens utveckling och i 

vilken riktning de rör sig. För att säkerställa att medarbetarna går i linje med organisationens 

strategiska mål kanmålstyrningvara en metod föratt påverka medarbetarnas beteenden i den 

riktningen som passar verksamheten. Målstyrning säkerställer att arbetstagarnas aktiviteter och 

insatser är förenliga med organisationens mål (Aguinis, 2013).  Det är en kontinuerlig process 

där man identifierar, mäter och utvecklar prestationer av individer och team. För att mål genom 

målstyrning ska nås kräver organisationer högt presterande individer. Detta för att leverera sina 

produkter eller tjänster de specialiserar inom samt kunna vara konkurrenskraftiga gentemot den 

rådande marknaden(Grant, 2012). Målstyrning påverkar inte bara organisationen utan påverkar 

även medarbetarna.Om medarbetaren presterar högt och detta sedan uppmärksammas utav 

organisationen belönas detta ofta med löneutveckling eller till och med befordran.Att höja sin 

prestationsförmåga och kompetensskapar förutsättningar för att kunna gå vidare i karriären och 

att lyckas på arbetsmarknaden (Van Scooter, Motowidlo, & Cross, 2000). Att lyckas med mål 

kan vara en källa för inre tillfredställelse. Att inte lyckas med sina mål kan istället leda 

tillmissnöje ochkan upplevas som ett personligt misslyckande. 
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Figur 1. Målstyrningsprocessen som även är känd som Performance management process illustrerar de 

fyra aktiviteterna som ingår i processen.   

Ett första moment i målstyrningsprocessen (se figur 1) är mål- och medarbetarsamtal, 

som ska ske årligen, det är ett forum för att gemedarbetare feedback gällande hur de presterat, 

fastställa om individen har medarbetarbehov, identifiera områden där prestationen kan förbättras, 

bestämma framtida prestationsmål och uppgifter, fastställa anledningar till dåliga resultat och hur 

dessa kan förbättras samt jämföra individen med andra medarbetare i organisationen.  

Inom målstyrning är även prestationsutvärdering ett moment som har till syfte att fånga 

information kring hur väl en individ möter kraven som ställs genom dess roll och jämföra 

individen med andra medarbetare i organisationen, detta så att den bästa strategin för att 

underhålla eller förbättra prestationen kan fastställas.Prestationsutvärderingen ger även möjlighet 

till att identifiera individer med potential till att bli befordrade(Arnold, et.al., 2010, s. 

232).Prestationsutvärdering påverkas i Sverige också av diskrimineringslagen enligt 3 kap, 10§ 

Mål- och 
medarbetarsamtal

Återkopplingssamtal

Prestationutvärdering

Lönesamtal
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och 11§ som kräver att arbetsgivare var tredje år kartlägger och åtgärdar löneskillnader mellan 

kön. Trots att denna lag är till för att åtgärda osakliga skillnader i lön mellan kön, gör denna 

lagen det viktigt för arbetsgivare att ha tillgång till dokument som prestationsutvärderingar för att 

kunna bevisa att dess arbetstagares löner är rimliga. 

Trots att målstyrning är ett väsentligt system för att styra och utveckla organisationen är 

det många chefer som är rädda för att deras relation med medarbetarna ska påverkas negativt när 

de utvärderas i målstyrningsprocessen, och väljer därmed att inte genomföra processen 

(Sonnentag, 2002).  

Teoretisk bakgrund 

Locke och Latham (1990) tog fram en teori vid namn ”High-performance cycle” eller 

”HPC”. HPC menar att effekten som mål har på prestationpåverkas av individens förmågor, 

nivån av komplexitet på målen, restriktioner i situationen, feedback i relation till målen och 

engagemang för målen. En förutsättning för att medarbetaren ska kunna nå de satta målen är dels 

en förståelse av målen och tillgång till kreativ och kontinuerlig feedback. Locke och 

Latham(1990) visar även på att hög prestation av uppgifter som är meningsfulla och ger 

möjlighet till ett ökat lärande tillsammans med interna och externa belöningar leder till hög 

arbetstillfredsställelse. De individer som väljer att sätta egna mål tenderar att sätta lägre mål i 

förhållande till om chefen eller organisationen sätter upp målen (Hinsz, 1995). Detta innebär att 

HPC är beroende av båda parterna för att få en bättre effekt i målsättning och där igenom större 

medvetande om sina egna förutsättningar, ökat engagemang och arbetstillfredsställelse hos 

individen. (Locke & Latham, 1990).  

Cellar, Degrendel, Sidle och Lavine (1996) visade i sin studie att kontinuerligfeedback i 

förhållande till mål ledde till högre prestation än endast upprättade mål. Detta bekräftas av bland 
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annat Neubert (1998) i en meta-analys som antyder att det snarare är feedbacken som påverkar än 

målet i sig självt. Carson och Carson (1993)visade på att motivering och engagemang blev högre 

mot sina uppsatta mål om individerna kunde följa sin utveckling mot att klara av målen, detta sker 

genom den kontinuerliga feedbacken och tyder på samma slutsats att det är feedbacken som är 

väsentlig. Flera studier visar på att kontinuerlig feedback har effekt på både lång och kort sikt på 

prestationen (Latham och Seijts1999; Latham, Mitchell och Dossett1978; Locke och Bryan1969). 

Flera författare menar dock attdet inte bara är feedback som påverkar, feedback utan mål har inte 

heller någon långvarig effekt av målstyrning i organisationer. Detta innebär att feedback och mål 

endast fungerar i samverkan med varandra (Latham, Mitchell och Dossett 1978; Locke och Bryan 

1969). 

Locke, Latham och Erez (1988) visar att synergin mellan mål och feedback är ojämnt 

fördelad där mål snarare bara är en vägvisare och inte den vitala delen i att nå hög prestation. De 

menar att variabler som kontinuerlig feedback, gemensamma förväntningar, förståelse samt 

självförtroende i sin yrkesroll ligger till grund för prestation, inte målen i sig. 

En av variablerna av stor betydelse inomalla samtal i målstyrning är förhållandet mellan 

chefen och medarbetaren. Kikoski och Litterer (1983) menar på att förhållandet mellan dessa två 

parter är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt samtal. Forskning inom detta område är något 

äldre. Burke och Wilcox (1969) fann att en större öppenhet i kommunikationen mellan chefen 

och medarbetaren ledde till högre tillfredsställelse vid samtalen. Detta gällde båda parterna. 

Även nyare forskning understryker betydelsen av förhållandet mellan de båda parterna, bland 

annat Nathan, Mohrman och Milliman(1991) som fann att utfallet för samtalen hade ett samband 

med parternas tidigare relation och öppenhet i kommunikationen.  
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Den situationen som är mål- ochmedarbetarsamtalet är tämligen unik, den utvärderades 

tidigare prestationer samt dennes framtid presenterar i ett slags ”offentligt forum”. Detta är ett av 

de starkaste kommunikationssätten på grund av den känslomässiga utsatta situationen som 

medarbetaren utsätts för då den utvärderas. (Kikoski & Litterer, 1983) 

Relationen mellan chefen och den anställda påverkas av att det finns förståelse dem 

emellan. Om förväntningarna från båda parter stämmer överens kommer motivationen till att 

uppnå mål att kraftigt öka. Förväntningarna kan misstolkas av en rad olika anledningar, t.ex. att 

individen har bristande förståelse för målen eller att målen är för påtvingade(Locke, Latham, & 

Erez, 1988). 

Förutom bristande förståelse eller påtvingade mål menar Lee, Bobko, Earley, och 

Locke(1991) att tillräcklig kompetens är viktigt för att nå målen. För att vara medveten om sin 

kompetens krävs självinsiktEn personmed självinsikt har större sannolikhet att reagera bättre på 

prestationsutvärderingen då inget kommer som en överraskning. Utvärdering kommer vara 

konsekvent med individens egen bild av sig själv (Sonnentag, 2002).För höga mål som inte är i 

nivå med individens kompetens kan vara mycket destruktivt, därför är tillräcklig arbetsträning och 

feedback ett måste (Lee, Bobko, Earley, & Locke, 1991). 

Lee, Bobko, Earley, och Locke(1991)menar att det även är viktigt att individerna måste 

veta genom cheferna vad den underliggande poängen eller logiken med målstyrningen är. 

Individen måste ha klart för sig exakt varför den har de målen som den har och hur det kommer 

mätas för att målstyrningen ska vara effektiv.Forskarnamenar även att organisationen behöver ge 

stöd och förutsättningar till individerna för att de ska kunna uppnå de satta målen. Dessa tre delar, 

målförståelse, målförutsättningar och organisatoriska förutsättningar, som Lee, Bobko, Earley, och 

Locke(1991) för fram som viktiga för målstyrning har de funnit ett positivt samband med 
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arbetstillfredställelse. De har även funnit ett negativt samband med målstress, målkonflikter och 

dysfunktionella effekter av mål. 

Kay och Meyer (1965) menar på att även en liten mängd kritik leder till en försämrad 

effekt utav mål- och medarbetarsamtalet, detta visar på vikten av att samtalen genomförs korrekt. 

Även Kluger och DeNisi (1996) menar på ifallmålstyrning inte hanteras på rätt sätt kan motsatt 

effekt uppstå, där prestationen och motivationen hos individen istället minskar, de menar även att 

målstyrning inte bör genomföras på grund av att de är ett måste utan istället bör det ges den 

energi och tid som processen kräver för att positiv effekt ska kunna nås.  

Locke och Latham (1984) stöder också detta och skriver att det kan leda till att problem 

snarare skapas än blir lösta. Om målen är t.ex. orättvisa, onåbara eller meningslösa kan 

otillfredsställelse och minskad prestation öka. De menar att negativa variabler som målkonflikt, 

stress och andra dysfunktionella effekter måste minimeras för att målstyrning ska få positiv effekt. 

Dessa negativa variabler kan leda till minskad arbetstillfredsställelse och direkta hälsoproblem så 

som sömnsvårigheter och oro (Lee, Bobko, Earley, & Locke, 1991). 

Prestationsutvärderingssystem är ett verktyg som används i hela processen som ett 

underlag för återkoppling och att säkerställa att processen genomförs korrekt. De flesta 

organisationer är missnöjda med sina prestationsutvärderingssystem av olika 

anledningar(Fletcher, 1997). Detta trots att en hel del forskning ändå genomförts kring området. 

Hogan (1987) menar att anledningen till detta problem kan vara att forskning har hanterat den 

som utvärderar som en neutral person i ett vakuum, där forskningen fokuserats kring huruvida 

det är möjligt att utvärdera någon samt hur utvärderingsverktygen kan förbättras. Andra 

författare instämmer i detta och menar på att forskningen inte tar med den dynamiska, 

motiverande kontexten vars utvärdering sker. De menar att utvärderingssystemets förmågor i 
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form av träffsäkerhet och validitet inte är så viktigt i sig utan utvärderingssystemet är viktigt på 

grund av dess andra effekter som medföljer i den kontexten varav utvärderingen sker 

(Longenecker och Dean 1990; Tziner, Latham, Price och Haccoun 1996). 

Som tidigare nämnts har den mesta forskningen hanterat utvärderingssystem. Det saknas 

mycket forskning kring själva mål- ochmedarbetarsamtalet. Forskningen som fokuserat på mål- 

och medarbetarsamtalet handlar framförallt om de känslor och attityder som uppstår i 

samtalet(Sonnentag, 2002). 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skillnader mellan medarbetarnas upplevda 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet i förhållande tillmålstress, målförutsättningar, 

målförståelse, målkonflikt, organisatoriska förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål. 

Frågeställningar 

Finns det ett samband mellan tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet i 

förhållande till variablerna målstress, målförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, 

organisatoriska förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål? 

Vilka skillnader finns mellan gruppen som upplever hög respektive lågtillfredställelse 

med mål- och medarbetarsamtalet jämfört med variablerna målstress, målförutsättningar, 

målförståelse, målkonflikt, organisatoriska förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål? 

Metod 

Organisatorisk kontext 

Denna studie är baserad på data som samlats in på ett globalt läkemedelsföretag 

lokaliserat i en storstad i Sverige. Organisationen bestod av 450 arbetstagare. 374 av dessa var 

tjänstemän och 67 var kollektivanställda inom sex olika avdelningar (produktion, kvalitét, 
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ingenjörer, administration, HR, logistik). Deras årliga målstyrningsprocess startas med ett mål- 

och medarbetarsamtal där chefen och medarbetaren diskuterar målen för det kommande året och 

utvecklingen av medarbetares kompetenser. Under året genomförs ett återkopplingssamtal där 

chefen och medarbetaren har en dialog gällande hur långt medarbetaren har kommit i att nå sina 

mål, i slutet av året genomförs ett prestationssamtal samt ett lönesättande samtal. 

Urval 

Enkäter skickades ut till alla 450 anställda, varav 281 blev besvarade. Åldern hos 

deltagarna var mellan 24 och 60 år. 48 % av populationen var kvinnor, resterande män. 

Medelåldern på kvinnorna var 44 år, medan medelåldern på männen var 42 år.  

Datainsamling 

Data i denna studie kommer från ett forskningsprojekt genomförd på Stockholms 

universitet som vi har fått tillstånd att använda i denna studie. Data som används i denna studie 

har publicerats i Häsänen, Hellgren och Hansson (2011). Enkäterna skickades ut februari 2006, 

tre påminnelser genomfördes.Data samlades in genom enkäter som delades ut i två olika former, 

online och pappersform. Online skickades till tjänstemän och pappersform skickades till 

kollektivanställda på organisations begäranNågon belöning delades inte ut till de som 

medverkade i studien. 

Studiens mått 

Alla enkätsvar mättes på en fem-gradig likertskala i form av påståenden med 

förankringarna 1 = instämmer inte, 5 = Instämmer helt. 

Tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtaletmättes med 11 olika påståenden med 

en Cronbach alfa på 0,88. Exempel: ”I utvecklingssamtalet med min chef, fokuserar han mer på 

problemlösning än kritik, är öppen och hanterar samtalet på ett positivt sätt.” 
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 Målstress innehöll 3 påståenden som reflekterade hur svåra och stressfyllda målen och 

kandidatens potentiella misslyckade upplevdes. Cronbach alfa för målstress var 0,68. Exempel: 

”Jag finner arbetet att uppfylla mina mål att vara väldigt stressande”.  

Målförutsättningarinnehöll 4 påståenden som involverade existensen av effektiva action 

plans, arbetsträning, feedback och tillfredställelsen av att lyckas med sina mål. Cronbach alfa för 

Målförståelse var 0,78. Exempel: ”Min chef berättar för mig vilka anledningar som ligger till 

grund för de mål jag har”.  

Målförståelseinnehöll 4 påståenden som har att göra med klarhet kring prestationsmål 

och deras relation till underliggande mål. Cronbach alfa för målfärdighet var 0,68. Exempel: ”Jag 

känner ofta att jag har en passande eller effektiv plan för att nå mina arbetsmål”. 

Målkonflikt innehöll 8 påståenden som tog upp olika former av konflikter kring målen, 

t.ex. för mycket mål eller konflikt med personliga värderingar. Cronbach alfa för Målkonflikt var 

0,85. Exempel: ”Jag har för många mål att uppfylla i detta arbete”.  

Organisatoriska förutsättningar innehöll 5 påståenden kring teamwork organisatoriska 

policys, resurser och stöd från chefer. Cronbach alfa för Organisatoriska förutsättningar var 

0,63”Mina mål på arbetet är utmanande och lagom svåra”.  

Dysfunktionella effekter av mål innehöll 7 påståenden om motgångar inom 

målstyrningen. Cronbach alfa för dysfunktionella effekter av mål var 0,85. Exempel: ”Om jag 

når mina mål vet jag att min chef kommer bli nöjd”.  

Av dessa variabler betraktas dysfunktionella effekter av mål, målstress samt målkonflikt 

som negativa. Detta innebär att hög poäng på dessa påståenden visar på negativa effekter som 

kan uppstå genom målstyrning. Tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet använder vi 

som oberoende variabel för att kunna besvara frågeställningen. 
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Analysmetod och bearbetning  

En korrelaktionsanalys genomfördes för att besvara den första frågeställningen och 

undersöka samband mellan variablerna, om det finns samband mellan oberoende variabeln 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet samt de andra måtten i studien då kan vi 

fortsätta med variansanalysen. Om inget samband finns mellan oberoende variabeln 

tillfredsställelse med mål- och medarbetarsamtalet och de andra måtten i studien då kan vi inte 

förvänta oss att skillnader i tillfredsställelsen med mål- och medarbetarsamtalet har någon 

signifikant betydelse för de andra måtten. 

Vi genomförde sedan en dikotomisering av variabelntillfredställelse med mål- 

ochmedarbetarsamtalet för att dela upp variabeln i två grupper, hög och låg. Vi genomförde 

sedan en envägs variansanalys med den dikotomiserade variabeln för att kunna se på skillnader 

mellan tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet och målstress, målförutsättningar, 

målförståelse, målkonflikt, organisatoriska förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål. 

Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har presenterat fyra huvudkrav för forskningsetiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet är uppfyllt då deltagarna informerades om studiens ändamål och vilka villkor 

som gäller för deras deltagande. De har fått information om att deltagandet är frivilligt och att de 

får avbryta sitt deltagande när de vill. Samtyckeskravet är uppfyllt då deltagarna har samtyckt till 

att medverka i studien. Konfidentialitetskravet är uppfyllt då deltagande är anonymt och enskilda 

deltagare inte kan identifieras i studien. Nyttjandekravet är uppfyllt då studien inte lånas eller 

används i kommersiellt bruk. 
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Forskningskvalitet 

Målstyrningsvariablerna mättes med en översatt version (översatt av fem olika individer 

separat) av Locke och Latham(1984) målstyrningsenkät. Målstyrningsenkäten har blivit utsatt för 

Principal faktoranalys (Lee, Bobko, Earley, & Locke, 1991) och konfirmatorisk faktoranalys 

(Putz & Lehner, 2002), där båda fann bevis för en tio-faktors struktur. Vårt syfte kräver dock inte 

användning av alla tio variabler, utan endast de sju som redovisats.  

Intern korrelation, medelvärden och standard avvikelse presenteras i tabell 2. Variablerna 

testades med Cronbach alfa och varierade från 0,63 till 0,88. Detta är en acceptable nivå då den 

är högre än 0,60 (Borg & Westerlund, 2012).Det finns risk för tredjevariabelsproblematik, detta 

kan vi inte veta då vi endast tittar på samband och skillnader. Exempel på 

tredjevariabelsproblematik är favorisering som Schoorman(1988) tar upp i sin studie. 

Sammanlagt delades 450 enkäter ut varav 281 blev besvarade samt gick att använda i 

studien. Detta gav en svarsfrekvensav 62 %. Det har sedan även skett ett partiellt bortfall på 

grund av saknade värden.Antalet deltagare som medverkade i studien var stor. De hade stor 

spridning vad gäller åldersskillnad, fördelningen mellan män och kvinnor var även jämn. En 

möjligt negativ påverkan var att en överväldigande del av deltagarna var tjänstemän vilket 

innebär att gruppfördelningen inte var jämn. Något som kan påverka studiens generaliserbarhet 

är att data kommer ifrån en svensk organisation. Detta gör det svårt att kunna dra slutsatser på en 

global nivå då kultur skillnader kan vara något som påverkar resultatet. 

Resultat 

Korrelaktionsanalys 

För att svara på den första frågeställningen, huruvida det finns ett samband mellan 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet i förhållande till variablerna målstress, 
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målförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, organisatoriska förutsättningar och 

dysfunktionella effekter av mål, genomfördes en Pearson korrelaktionsnalys mellan studiens alla 

mått (se tabell 1). Resultatet visar på att tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet har 

måttlig till starktsamband till målförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, organisatoriska 

förutsättningar och dysfunktionella effekter. Den har dock svagare samband till målstress.  

Målstress, målkonflikt och dysfunktionella effekter har negativt samband med mål- och 

medarbetarsamtalet, medan målförutsättningar, målförståelse och organisatoriska förutsättningar 

har positivt samband. 

Tabell 1.Korrelaktionsanalystabell 

 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Tillfredställelse med mål- och 

medarbetarsamtalet 
1 

      

2 Målstress -,23** 1 
     

3 Målförutsättningar ,52** -,22** 1 
    

4 Målförståelse ,67** -,23** ,64** 1 
   

5 Målkonflikt -,46** ,66** -,38** -,50** 1 
  

6 Organisatoriska förutsättningar ,68** -,17** ,64** ,73** -,43** 1 
 

7 Dysfunktionella effekter -,65** ,36** -,46** -,57** ,66** -,55** 1 

**. Korrelaktionen är signifikant vid 0.01 nivån (2-svansad). 

Listwisedeletion n=262 

 

Envägs variansanalys 

För att svara på den andra frågeställningen,vilka skillnader som finns mellan gruppen 

som upplever hög respektive låg tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet jämfört med 

beroende variablerna (målstress, målförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, organisatoriska 

förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål).Vi genomförde en variansanalys mellan 
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grupperna som upplevde hög och låg tillfredsställelse med mål- och medarbetarsamtalet. Vi 

började med att dikotomisera mål- och medarbetarsamtalet i två grupper genom att dela på 

medianen. De som tillhör gruppen ”hög” har svarat som medianen eller högre och gruppen ”låg” 

har svarat lägre än medianen. Fördelningen blev 52,6% (n=141) för hög respektive 47,4% 

(n=127) för låg. 

Tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet valdes som oberoende variabel och 

jämfördes mot målstress, målförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, dysfunktionella effekter 

av mål och organisatoriska förutsättningar som beroende variabler.  

Tabell 2.Envägs variansanalystabell 

 

Tillfredställelse med mål- och 

medarbetarsamtalet 

  
 

Låg 

tillfredsställelse 

Hög 

tillfredsställelse 
  

Variabler  M SA M SA F η² 

Målstress 2,29 0,08 1,97 0,06 9,63 0,04* 

Målförutsättningar 3,41 0,65 4,04 0,55 73,4 0,21*** 

Målförståelse 2,71 0,83 3,79 0,68 137,58 0,33*** 

Målkonflikt 2,39 0,82 1,79 0,64 44,45 0,14*** 

Organisatoriska förutsättningar 2,59 0,66 3,51 0,61 135,67 0,34*** 

Dysfunktionella effekter av mål 2,24 0,79 1,43 0,53 96,77 0,27*** 

Note: Hög n=141. Låg n=127. *p<.05, **p<.01, ***p<.001. df(1,271). 

Målstress har ett högre medelvärde i grupp låg. Trots att medelvärdet är högre för grupp 

låg, bör det också noteras att skillnaden mellan låg och hög gällande målstress inte är särskilt 

stor. Det bör också noteras att trots skillnad är båda medelvärden relativt låga. 

Målförutsättningar har högre medelvärde hos grupp hög än hos grupp låg. Vilket innebär 

att till skillnad från målstress, ökar målförutsättningar när tillfredställelse med mål- och 

medarbetarsamtalet ökar. Skillnaden på medelvärdet mellan grupp låg och hög är större gällande 
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målförutsättningar. Det bör dock även noteras att målförutsättningar är den variabeln med högst 

medelvärde för grupp hög och grupp låg.  

Målförståelsehar mycket högre medelvärde hos grupp hög än grupp låg. Noterbart är att 

detta är den variabeln med störst skillnad mellan grupp låg och hög.  

Målkonflikt har högre medelvärde i grupp låg. Skillnaden mellan grupp låg och hög 

gällande målkonflikt är relativt låg, medelvärdena är också låga.  

Organisatoriska förutsättningar har mycket högre medelvärde hos grupp hög än hos 

grupp låg. Precis som målförståelse är skillnaden mellan grupp låg och hög väldigt stor.  

Dysfunktionella effekter av mål är den grupp som har lägst medelvärde hos både grupp 

låg och grupp hög. Skillnaden mellan låg och hög är dock relativt stor, där grupp låg i större grad 

känner av dysfunktionella effekter av målen. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan medarbetarnas upplevda 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet i förhållande till målstress, målförutsättningar, 

målförståelse, målkonflikt, organisatoriska förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål. 

Resultatet har visat på en signifikant korrelation mellan tillfredställelse med mål- och 

medarbetarsamtalet ochmålförutsättningar, målförståelse, målkonflikt, organisatoriska 

förutsättningar och dysfunktionella effekter av mål. Målstress är den enda variabeln som har 

svag korrelation med mål- och medarbetarsamtalet. Grupp hög hade högre medelvärde 

påmålförutsättningar, målförståelse och organisatoriska förutsättningar och lägre på målstress, 

målkonflikt och dysfunktionella effekter av mål. Samtidigt hade grupp låg högremedelvärde på 

målstress, målkonflikt och dysfunktionella effekter av mål men mindre på målförutsättningar, 

målförståelse och organisatoriska förutsättningar. När mål- ochmedarbetarsamtalet anses fungera 
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och är positivt verkar de tre positiva variablerna öka i medelvärde medan de tre negativa 

minskar. Utifrån detta ser vi ett mönster som tyder på att variablerna rör sig i liknande riktning 

med mål- och medarbetarsamtalets utfall, detta gör mål- och medarbetarsamtalet till en vital del 

för målstyrning. 

De positiva variablerna korrelerar med en positiv bild av mål- ochmedarbetarsamtalet 

vilket ses som ett logiskt samband. Om individen känner att den har målförståelse, 

målförutsättningar och organisatoriska förutsättningar är sannolikheten att det även finns enstörre 

avsaknad av målstress, målkonflikter och dysfunktionella effekter av mål. Att detta sedan har ett 

samband med tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet verkar också vara en logisk 

följd. 

Om individen känner stress, känner av konflikter i målen och dessutom känner av större 

motgångar vid målen är sannolikheten större att det även finns en avsaknad av 

målförutsättningar, målförståelse och organisatoriska förutsättningar. Att detta sedan har ett 

samband med en negativ bild avmedarbetarsamtalet verkar också vara en logisk följd. De tre 

negativavariablerna har även stark korrelation med varandra, förutom mellan målstress och 

dysfunktionella effekter av mål där korrelationen är något lägre. 

Målstress sticker ut från de mönster vi ser mellan de andra variablerna. Den har stark 

korrelation med målkonflikt och måttlig med dysfunktionella effekter av mål, men har låg 

korrelation till inte bara de tre positiva variablerna utan även gällande tillfredställelse med mål- 

och medarbetarsamtalet. Detta går även att se i tabell 2 där medelvärdet av målstress inte 

förändras mycket mellan grupp låg och grupp hög. Den låga skillnaden mellan variablerna och 

målstress, samt att medelvärdet var relativt lågt, tyder på att målen inte anses överdrivet svåra 

eller stressfyllda oavsett om mål- ochmedarbetarsamtalet fungerar bra eller dåligt. Dock om det 
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finns målkonflikter ökar målstress signifikant. Om mål- ochmedarbetarsamtalet fungerar bör det 

inte finnas någon större anledning att känna av stress. Även om mål- ochmedarbetarsamtalet inte 

fungerar finns inte viljan att lyckas i lika hög grad, och därmed känner inte individen av 

målstress heller. Målkonflikt i form av målsom är i för stor mängd, är otydliga, motsägande, eller 

strider mot personliga värderingar verkar även logiskt att det leder till stress. 

Lee, Bobko, Earley och Locke (1991) visade i sin studie att arbetstillfredsställelse hade 

ett positivt samband med målförståelse, målförutsättningar och organisatoriska förutsättningar 

och ett negativt samband med målstress, målkonflikt och dysfunktionella effekter av mål.För att 

kunna nå mål krävs det målförståelse i form utav förståelse och medvetande om målen, 

målförutsättningar i form utav kompetens och personliga kunskaper samt organisatoriska 

förutsättningar i form av stöd och möjligheter från organisationens sida. 

Sonnentag (2002) menar att många chefer är rädda för att målstyrning ska påverka deras 

relationer med arbetstagarna. De finner situationen obekväm och besvärande då de inte vill 

utsätta medarbetarna för en kritikfylld situation. Detta leder till att målstyrning inte alltid 

används i den grad som det borde.Rädslan är delvis befogad, eftersom negativa konsekvenser 

kommer att ske om processen genomförs dåligt. Om målstyrning dock får den tid som den kräver 

är risken mindre att processen ska leda till negativa relationer med medarbetarna, även om 

individen har presterat dåligt.Van Scooter, Motowidlo och Cross(2000) visar dock att det finns 

en risk i att individen kan se det misslyckade målet som ett personligt misslyckade, men det 

borde inte ha effekt på relationen. De positiva effekterna av lyckad målstyrning borde vara värda 

risken. När individen känner att alla förutsättningar finns för att målen ska genomföras, kommer 

målstyrningen antagligen att vara positiv. Även om prestationsutvärderingen för individen inte är 
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positiv kan risken vara lägre att individen blir missnöjd då de är medvetna om att målstyrningen 

fungerar. 

Ett större antal vetenskapliga artiklar har funnit samband mellan mål och feedback 

(Cellar, Degrendel, Sidle & Lavine 1996; Carson & Carson 1993;Neubert1998;Latham, Mitchell 

& Dossett 1978; Locke & Bryan 1969; Locke & Latham 1990; Locke, Latham & Erez 1988; 

Lee, Bobko, Earlet & Locke 1991). Inom variabeln målförutsättningar finns det påstående 

gällande kontinuerlig feedback. Vi kan inte lyfta ur påståenden ifrån variablerna för att se ifall 

påståendena gällande feedback korrelerar med tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet. 

Detta då variablerna inte är konstruerade för att tillåta detta och kan därför ge missvisade 

resultat. Vad som kan sägas är att en mycket stor del av forskningen visat på att feedback är en 

kritisk del för att målstyrning ska fungera.Vi kan även se att målförutsättningar med feedback 

som del, har som redovisat positiv korrelation till tillfredställelse med mål- och 

medarbetarsamtalet och kan stödja antagandet att feedback är en viktig del för lyckad 

målstyrning. 

Vad som är otydligt med vårt resultat är vilken variabel som påverkar. Är det 

tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet som leder till att individen känner att de andra 

variablerna är positiva eller negativa, eller är det tvärtom? Vi vet bara att det finns ett samband 

och vi kan se skillnader mellan olika variabler. 

Chefen är den gemensamma nämnaren till alla undersökta variabler och den som 

genomför målstyrningen. Det är chefen som genomför målstyrningssamtalen och chefen som ser 

till att individerna har tillgång till allt som krävs för att individerna ska kunna genomföra målen. 

Vi tror inte att det är en fråga om vilka variabler som påverkar varandra utan att det snarare är 

chefen som påverkar alla variabler, inklusive mål- ochmedarbetarsamtalet. Där chefen även 
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verkar genomföra alla delar på ett positivt sätt, eller misslyckas med samtliga delar. Detta stöds i 

vårt resultat som visar att målstyrningen verkar misslyckas eller lyckas. Antingen är 

medarbetarna nöjda med chefen och alla positiva variabler, och känner knappt av de negativa 

variablerna. Eller så är de missnöjda med chefen, har dåligt medelvärde till de positiva 

variablerna och känner av de negativa variablerna i mycket högre grad. Som vi vet sen tidigare 

ger misslyckad målstyrning inte bara dåliga resultat, utan kan leda till olika former av hälso- och 

motivationsproblem(Lee, Bobko, Earley, & Locke, 1991). 

En möjlig förklaring till varför vissa medarbetare tillhör grupp låg och vissa tillhör grupp 

hög annat än själva genomförandet är favorisering. Medvetet eller omedvetet kommer chefer att 

behandla medarbetare på olika sätt (Schoorman, 1988). Det finns en möjlighet att medarbetare 

behandlas eller åtminstone känner att de behandlas annorlunda, detta har i så fall gjort att chefen 

har påverkat uppdelningen på hög och låg tillfredställelse genom sitt agerade. Detta är enligt 

Schoorman (1988) ett ofrånkomligt problem och är därför en naturlig del i en organisation. 

Enligt Kikoski och Litter (1983) och Nathan och Mohrman jr(1991) bygger utfallet av 

målstyrningssamtal på tidigare relationer mellan de två partnerna och ser detta som den främsta 

framgångsvariabeln. Då vår studie endast valt att se på mål- ochmedarbetarsamtalet som en 

isolerad händelse har vi inte underlag till att stöda eller motsäga denna hypotes 

Målstyrning är en process som trots många mycket positiva effekter inte används i den 

grad det förtjänar. Det saknar mycket bakomliggande forskning för att processen ska användas 

på korrekt sätt. Något som i detta fall spelar stor roll då processen kräver aktivt handlande och 

förståelse för att inte motarbeta snarare än hjälpa organisationer och dess medarbetare. 
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Bilaga I. Enkätfrågor 

Målstress 

Jag finner arbetet att uppfylla mina mål att vara väldigt stressande 

Mina mål är alldeles för svåra 

Jag misslyckas ofta med att nå mina mål 

Målförutsättningar 

Jag tycker det är roligare på jobbet när det finns uppsatta mål att sträva emot, än om det inte fanns några mål alls 

Jag känner mig stolt när jag får återknytning som visar att jag har nått mina mål 

Jag upplever att mina planer är användbara eller effektiva för att nå de uppsatta målen  

Jag känner att min kompetensutveckling på arbetet har hjälpt mig att nå målen 

Målförståelse 

Jag förstår hur prestationer mäts på arbetet 

Min chef talar tydligt om för mig vilka mål jag har 

Min chef förklarar för mig varför jag har blivit tilldelad målen 

Jag får återkommande återkoppling som talar om för mig hur jag presterar i relation till mina mål 

Tillfredställelse med mål- och medarbetarsamtalet 

Under medarbetarsamtal med min chef brukar fokus vara på problemlösning snarare än kritik 

Under medarbetarsamtalen med min chef: 

a. Förklarar han/hon syftet med samtalet 

b. Frågar vad jag har gjort för att förtjäna beröm 

bb. Ber han mig att motivera hur jag har presterat i förhållande till mina mål 

c. Frågar chefen om det finns något i arbetet som han/hon kan stötta mig med 

d. Chefen berättar vad han eller hon tycker jag har gjort för bra (att förtjäna beröm) 

e. Om det finns några problem med min prestation tar chefen aldrig upp mer än två av dem åt gången 
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f. Lyssnar öppenhjärtigt till mina förklaringar och bekymmer över eventuella prestationsproblem 

g. Kommer överens med mig om vilka åtgärder som vi båda behöver ta för att lösa eventuella prestationsproblem 

h. Kontrollerar i slutet av samtalet att mina framtida mål är tydliga och detaljerade 

Målkonflikt 

Jag har för många mål att uppfylla i detta arbete 

Jag kan uppleva konflikt mellan mina mål och personliga värderingar 

Jag får motsägelsefulla mål från olika personer (eller från samma person) 

Jag har oklara mål i detta arbete 

Mina arbetsmål leder mig till att ta oerhörda risker 

Mina mål hämmar mig snarare än höjer mina prestationer 

Mina mål får mig att ignorera andra viktiga delar av mitt arbete 

Målen jag har fokuserar endast på kortsiktiga prestationer och ignorerar viktiga långsiktiga konsekvenser 

Organisatoriska förutsättningar 

Mina mål på arbetet är utmanande och lagom svåra 

Företagspolicy och regler hjälper snarare än hindrar oss att nå målen 

Alla avdelningar/team arbetar tillsammans för att nå målen 

Företaget har tillsatt tillräckliga resurser (så som anställda, utrustning och budget/pengar) för att göra en bra målsättning 

Under medarbetarsamtalen med min chef: 

i. Schemalägger uppföljningssamtal där vi kan diskutera framsteg i relation till mina mål 

Dysfunktionella effecter av mål 

Om jag når mina mål vet jag att min chef kommer att bli nöjd 

Min chef ger mig inget stöd när jag har misslyckats med att nå mina mål 

Stressen att nå målen leder till fusk och ohederligheter 

Jag upplever att cheferna inte föregår med gott exempel eftersom de är oärliga själva 

I denna organisation används målen mer till att straffa än till att hjälpa dig att göra ett bra arbete 

Min chef vill inte att jag ska berätta om negativ information eller problem angående målen eller handlingsplanen 

Om min chef gör ett misstag som påverkar min förmåga att nå målet, vägrar han/hon att erkänna eller diskutera det 
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