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Syftet med studien var att ta reda på vad chefer och medarbetare i en offentlig sektor hade för 

upplevelser om målstyrning och målkongruens och vad upplevelserna hade för påverkan på 

arbetsmotivation och arbetsprestation. Studien var en kvalitativ fallstudie med psykologisk inriktning 

och data samlades in genom delstrukturerade intervjuer. Respondenterna togs fram via målstyrt urval 

för att problemformuleringen skulle stämma in på deltagarna. Efter det målstyrda urvalet togs 

cheferna fram via bekvämlighetsurval och medarbetarna via snöbollsurval vilket resulterade i totalt 

nio deltagare, tre chefer och sex medarbetare. Respondenterna var fördelade på fyra män och fem 

kvinnor mellan åldrarna 35-65 år där samtliga hade minst fem års arbetslivserfarenhet. Tematisk 

analysmetod användes för att analysera data. Resultatet av analysen visade att samtliga var positiva till 

målstyrning men att det i vissa avseenden fanns en låg målkongruens vilket påverkade medarbetarnas 

arbetsmotivation och arbetsprestation negativt.   
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Inledning 

De senaste decennierna har användningen av målstyrning ökat i organisationer med syftet att 

öka medarbetarnas motivation och prestation (Bueno, Weinberg, Fernández-Castro, & Capdevila 

2008; Johnson & Johnson, 1989). Målstyrning klargör vilka förväntningar som finns och har blivit en 

effektiv strategi för att förbättra motivation och prestation (Chen & Tjosvold, 2005; Deutsch, 1973; 

Locke & Latham, 2002; Wegge & Haslam, 2005).  Motiverade och tillfredsställda medarbetare ökar sin 

prestation vilket är av vikt för organisationers utveckling (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Författarna 

upplever målstyrning vara en betydelsefull del i dagens arbetsliv men att många organisationer saknar 

den kunskap om målstyrning som behövs för att målstyrningen ska bli lyckad och öka medarbetares 

motivation och prestation. En viktig del i detta är att medarbetare behöver ha insikt i organisationens 

målstyrning och för detta krävs en tydlig och konsekvent kommunikation där ledningen tydligt 

informerar de anställda om de uppsatta målen eftersom de ska gynna både medarbetarna och 

organisationen (Anthony & Govindarajan, 2007; Chen & Tjosvold, 2005: Deutsch, 1973; Johnson & 

Johnson, 1989). Om medarbetarna uppfattar målen på samma sätt finns en samstämmighet mellan 

deras egna mål och organisationens mål, det vill säga att målkongruensen är hög vilket leder till högre 

arbetsmotivation och arbetsprestation (Merchant och Van der Stede, 2007, 2012). Då författarna ser 

målstyrning som en del av deras framtida yrkesroll är det viktigt att ha kunskap om hur det skall 

tillämpas. Eftersom målstyrning har blivit en vanligt förekommande styrningsform inom offentlig 

sektor (Philgren & Svensson, 1992) valde författarna att göra sin undersökning på en offentlig 

verksamhet. Studiens undersökning avser att bidra till litteraturen genom att påvisa och starta en 

diskussion om hur målstyrning och målkongruens tillämpas i en offentlig verksamhet samt påvisa 

vilken påverkan målstyrning och målkongruens har på arbetsmotivation och arbetsprestation. 

Bakgrund 

I detta avsnitt behandlas studiens huvudbegrepp målstyrning, målkongruens, 

arbetsmotivation och arbetsprestation. Vidare framställs vad tidigare forskning säger om begreppen 

där bakgrunden fungerar som en teoretisk utgångspunkt för studien. 
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Målstyrning  

Enligt Berg (1999) kännetecknas målstyrning av ett önskvärt resultat och att de som är 

inkluderade i målstyrningen tolkar målbeskrivningar genom att själva hitta vägar för att agera i målets 

riktning. Philgren och Svensson (1992) poängterar att målstyrning har blivit en vanligt förekommande 

styrningsform inom offentlig sektor. Vidare beskriver Merchant och Van der Stede (2007) målstyrning 

som en process där chefer och medarbetare i en organisation tillsammans identifierar gemensamma 

mål och definierar varje anställds ansvarsområde i form av resultat som förväntas av dem. När dessa 

åtgärder är genomförda används dem som riktlinjer för att driva organisationen framåt och för att 

kunna utvärdera hur varje anställd bidrar till målstyrningen. Enligt Kylén (2000) finns det dock både 

för och nackdelar med målstyrningen, fördelarna är att målen ger de anställda en riktning om vad som 

skall uppnås men det är medarbetarna som tar egna initiativ för att uppnå målen. Mål klargör vad som 

behöver utvecklas och underlättar utvärderingen om vad som åstadkommits. Fortsättningsvis menar 

Kylén att diffusa och allmänna mål kan vara skadliga för verksamheten då de anställda kan ta sin egen 

väg till målet och använder organisationen för lätta mål täcks inte alla delar upp av målarbetet vilket 

kan skapa en risk för kvaliteten i målstyrningsarbetet. 

Målstyrning anses som en av de mest framgångsrika strategierna för att öka motivation och 

prestation då motivation och prestation påverkas och aktiveras positivt av målstyrning (Bratton, 2007; 

Bueno et al., 2008; Locke, 2002; Locke & Latham, 2002; Wegge & Haslam, 2005). Flera forskare 

menar dock att all målstyrning inte kan generaliseras som framgångsrik då det finns olika sorters mål 

och vad utfallet blir i form av motivation och prestation är beroende på hur målet är satt (Dunbar, 

1971; Merchant & Van der Stede, 2007; Otley, 1987). Den största skillnaden vid uppsatta mål är mål 

som “gör ditt bästa” och specifika höga mål. Generellt sett resulterar “gör ditt bästa” i sämre prestation 

än att använda sig av specifika höga mål (Latham, 2001; Locke, 2002). Genom att sätta höga mål 

driver det medarbetarna att arbeta ännu hårdare vilket resulterar i bättre prestation och motverkar 

variation i prestationerna (Bratton, 2007; Locke, 1996; Locke och Latham, 2002; Merchant och Van 

der Stede, 2007). Locke och Latham (1990) menar att höga mål ger individer ett syfte som skapar ett 

stärkt fokus förutsatt att det finns en koppling till målet och en vilja att nå dit. Enligt Merchant och 

Manzoni (1989) skall mål vara svåra men uppnåeliga, om målen upplevs som omöjliga att nå ger dem 

istället negativ påverkan på motivation och prestation. För att uppnå höga, svåra mål krävs ett större 

engagemang vilket leder till högre motivation och prestation (Locke, 1996; Schmidt & Deshon, 2009). 

Medelsvåra mål är de mål som resulterar i maximal motivation och prestation eftersom målen har hög 
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svårighetsgrad samtidigt som de är utmanande men genomförbara (Dunbar, 1971; Merchant & Van 

der Stede, 2007; Otley, 1987). Latham (2001) och Locke (2002) menar dock att all prestation kräver 

en viss kunskap. Medarbetare med låg eller obefintlig kunskap inom det relevanta området klarar inte 

av att uppnå organisationens uppsatta mål. Vid avsaknad av kunskap är målsättningen “gör ditt bästa” 

bättre än svåra och höga mål. Med detta sagt bör mål individanpassas utefter förmåga för att samtliga 

individer skall kunna uppnå prestationsökning (Jeffrey, Schulz & Webb, 2012; Squires & Wilder, 

2010). Mål baserade på förmåga är bättre för prestation än ett och samma mål som tilldelas alla 

individer i en grupp. Mål baserade på förmåga kommer leda till högre motivation och prestation då 

individer besitter olika kunskaper och förmågor. Även mål baserade på förmåga skall vara medelsvåra 

för att skapa incitament för att individer ska anstränga sig för att uppnå målet (Bueno et al., 2008; 

Locke & Latham, 1990). Locke (1968) menar att målsättning är baserad på antagandet att människor 

har behov av att sätta upp specifika mål för att åstadkomma ett specifikt resultat. Vidare understryker 

Roberts (2002) att effektivt målarbete består av resultatmål som är specifika, medelsvåra, accepterade 

och anpassade utefter respektive individ. Även författarna Jeffrey et al., (2012) kritiserar generella mål 

eftersom prestation och kunskap varierar kraftigt mellan individer. 

En väletablerad och empirisk verifierad kognitiv teori gällande motivation och prestation är 

Locke och Lathams (2002) målstyrningsteori. Teorin fokuserar på hur olika variabler inom 

målstyrning påverkar motivation och prestation samt hur målstyrning ökar motivation och prestation 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002; Locke, 1968; Locke, 2002; Roberts, 2002). Locke och Lathams (2002) 

målstyrningsteori utgår från fem principer som ligger till grund för hur målstyrning ska öka 

motivation och prestation. Principerna är klarhet, utmaning, engagemang, återkoppling och 

uppgiftskomplexitet. Klarhet innebär att målen ska vara konkreta och tydliga vilket gör det lättare att 

förstå vad som skall uppnås. Klara mål måste även vara utmanande vilket innebär att svårighetsgraden 

av målen ska motivera. För höga mål blir ouppnåeliga medan för låga mål inte resulterar i någon 

utmaning och då ökar inte motivationen och prestationen. Mål behöver även vara realistiska vilket 

innebär att de ska vara svåra på en utmanande nivå men samtidigt uppnåeliga. Vid utmanande mål är 

det viktigt att känna ett engagemang inför målet, detta kan göras genom förståelse och acceptans 

gällande målet och vid delaktighet i utformningen av målen ökar engagemanget. Engagemang stärks 

vid återkoppling då det bekräftar individers utveckling och prestation. Vidare visar återkoppling hur 

individer ligger till i relation till målet vilket klargör individers förväntningar samt justerar målets 

svårigheter och problem. Till sist bör uppgiftskomplexitet tas i beaktande för att individer inte ska bli 
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överväldigade över ett specifikt mål. För att eliminera detta delas det stora målet upp i mindre mål, så 

kallade delmål (Locke & Latham, 2002). Flera studier har i deras forskningsresultat fått stöd och 

kunnat bekräftas med Locke och Lathams (2002) målstyrningsteori (Krenn, Würth & Hergovich, 

2013; Latham, 2001; Locke, 2002; Renn, 2003; Stansfield & Longenecker, 2004). 

Målkongruens 

Målkongruens handlar om hur olika mål mellan olika parter samspelar och överensstämmer 

med varandra (Chen & Tjosvold, 2005; Deutsch, 1973; Johnson & Johnson, 1989). I organisationer har 

ledningen specifika mål de vill att organisationen ska uppnå och då är det viktigt att informera 

medarbetarna om företagets övergripande mål. Enligt Merchant och Van der Stede (2007, 2012) kan 

medarbetarnas prestationer försämras om de saknar insikt i vad organisationen vill att de ska uppnå 

och Bratton (2007) menar att anställda bör vara involverade och ha insikt i uppbyggnaden av målen 

för att öka medarbetarnas prestation. Vidare styrker Merchant och Van der Stede (2012) att det är 

viktigt att göra medarbetarna medvetna om organisationens övergripande mål för att medarbetarna 

inte ska prestera sämre. Dock stämmer inte alltid målen överens med medarbetarnas då de kan ha 

personliga mål som ser annorlunda ut än organisationens. Om parternas målsättningar inte 

överensstämmer med varandra kan det uppstå konflikter (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006). För att 

eliminera detta är det viktigt att kommunicera ut målen väl för att medarbetarna inte ska misstolka 

organisationens uppsatta mål. Att kommunicera ut målen på ett konsekvent och tydligt sätt är vitalt 

för att målen ska uppfattas på samma sätt av alla parter, detta gäller främst i större organisationer där 

ledningen kommunicerar ut målen till olika nivåer (Anthony & Govindarajan, 2007). Enligt Bakka et 

al., (2006) kan resultatet av att inte kommunicera ut målen väl leda till en lägre grad av målkongruens 

och det kan uppstå konflikter mellan organisationens målstyrning och medarbetarnas individuella 

målsättningar. 

Arbetsmotivation och arbetsprestation 

Arbetsprestation avser kvaliteten i arbetsbeteendet i förhållande till de olika definierade 

kraven som ställs i en organisation (Kaufmann & Kaufmann, 2010; Somers & Birnbaum, 1998). I 

organisationer bedöms arbetsprestationer efter den strategi organisationerna arbetar efter (Ax, 

Johansson & Kullvén, 2002). Campbell, McCloy, Oppler och Sager (1993) definierar prestation som en 
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förbestämd roll bestående av kunskaper, färdigheter, förmågor och motivation vilka för 

organisationens mål framåt och anställdas prestation blir en central variabel i arbetet. Jacobsen och 

Thorsvik (2002) menar att organisationers prestationer är beroende av hur motiverade och 

tillfredsställda medarbetarna är då det påverkar prestationen. Detta innebär att begreppen prestation 

och motivation är beroende av varandra men framförallt krävs motivation för att öka prestation. 

Campbell et al., (1993) anser att arbetsprestation som enskilt begrepp har fått lite uppmärksamhet då 

större delen av forskningen fokuserar på prestation som är relevant för vissa yrken snarare än att 

identifiera breda dimensioner och förklaringar av vad begreppet faktiskt innebär vilket skulle vara 

nödvändigt då en generaliserbarhet av begreppet skulle behövas. 

Motivation baseras på orsaker som driver individer att utföra handlingar och det krävs en 

förståelse för motivation för att kunna förklara både individuella och organisationsrelaterade 

beteenden. Det handlar om de faktorer hos individen som väcker, formar och riktar beteendet mot 

olika mål. Ansträngningens riktning och intensitet påverkar motivationen och prestationen vilket 

innebär vad individer motiveras av i arbetet och vilken grad av energi som läggs på arbetet (Grant, 

2008; Weinberg & Gould, 2007). Faktorer som påverkar motivation och prestation är behov, 

belöningar och upplevd arbetstillfredsställelse. Den motivation individer erhåller grundar sig i egna 

tolkningar, idéer, värderingar och attityder i och till olika situationer (Jonsson, 1992). Enligt Vallerand 

(2012) utgör inre och yttre motivation definitionen av motivationsbegreppet och enligt Ryan och Deci 

(2000) är det som ligger till grund för den inre motivationen den inre viljan att göra något som 

tillfredsställer ett inneboende behov där drivkraften inte påverkas av yttre faktorer. Yttre motivation är 

en kontrast till den inre motivationen vilket innebär att individer drivs av externa faktorer istället för 

interna, det ger inte upphov till inre tillfredsställelse utan genererar i konkreta belöningar som har ett 

instrumentellt värde. Fortsättningsvis belyser Ryan och Deci vikten av att ha förståelse för vilka 

faktorer som ligger både inom och utanför individers kontroll, detta för att kunna förklara hur 

individer motiveras till att agera och genomföra vissa aktiviteter. Vallerands (2012) och Ryan och 

Decis (2000) definition av motivationsbegreppet kan bekräftas med Frederick Herzbergs 

arbetsmotivationsteori (1966), även kallad tvåfaktorsteorin. Teorin bygger på ett perspektiv som är 

relaterat till arbetsförhållanden och faktorer vilka påverkar människors attityder till arbete. Herzberg 

hävdar att det finns två distinkta mänskliga behov i teorin. Det första behovet är hygienfaktorer som 

handlar om fysiologiska behov som kan uppfyllas med hjälp av pengar i form av lön och förmåner, bra 

arbetstider, anställningstider och ytterligare faktorer som påverkar den yttre motivationen. Det andra 
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behovet är motivationsfaktorer som uppfyller det psykologiska behovet där Herzberg definierar fem 

avgörande faktorer. Dessa faktorer är prestation, erkännande, själva arbetsuppgifterna, ansvar och 

utveckling. Denna del ökar den inre motivationen (Herzberg, 1966; Herzberg, Mausner, & Snyderman, 

1993). 

Motivation och prestation är starkt kopplat till målsättning då mål synliggör vad som 

förväntas vilket leder till högre motivation och prestation. En vanligt förekommande teori inom 

motivation och prestation är Vrooms (1964) förväntansteori. Denna teori bygger på antagandet att hög 

prestation uppstår när individer ser möjligheten att uppnå något önskvärt (Jacobsen & Thorsvik, 

2002). Förväntansteorin grundas på tre faktorer: förväntningar, instrumentalitet och valens (Vroom, 

1964). Förväntningar innebär att individer förväntar sig att en viss handling bidrar till ett önskvärt 

resultat. Den förväntan individer erhåller ligger till grund för motivationen, det handlar i grund och 

botten om vad individer drivs av (Jonsson, 1992). Instrumentalitet handlar om att få belöning i form 

av erkännande och valens handlar om graden av attraktion som individen känner till en handling. 

Denna teori är användbar för chefer när de skall bedöma om de anställdas mål upplevs som värdefulla, 

om målen känns värdefulla finns en förväntan på att kunna nå målen och det kan även uppstå 

förväntan om genomfört arbete leder till instrumentalitet, exempelvis att få en belöning. När målen 

känns värdefulla och individer vet att de blir bekräftade för det dem gör resulterar det i högre 

attraktion till målen (Jacobsen & Thorsvik, 2002; Vroom, 1964). 

Bratton (2007) menar också att motivation och prestation påverkas positivt av målsättning 

dock är motivationsgraden beroende av hur målet är satt. När mål är medelsvåra är motivationen som 

högst eftersom målen har hög svårighetsgrad och utmanar men är genomförbara vilket resulterar i 

maximal prestation (Dunbar, 1971; & Van der Stede, 2007; Otley, 1987). Cameron och Pierce (1994) 

understryker vikten av att chefer ger verbala belöningar till sina anställda vid medelsvåra mål eftersom 

det har en positiv inverkan på den inre motivationen vilka enligt Bratton (2007) och Locke (1996) ges 

genom återkoppling. När monetära belöningar är kopplade till målen kan det skada den inre 

motivationen (Locke & Latham, 2002). När individer nått sin maxpunkt, sin maximala kapacitet för 

att kunna genomföra målet i fråga menar Merchant och Van der Stede (2007) att det inte går att 

åstadkomma en högre motivation och prestation. När maxpunkten är nådd och målen blir för svåra att 

uppnå slutar sambandet mellan målsättning och motivation att existera. Vidare säger Merchant och 

Van der Stede om uppgifter blir för komplexa förlorar individer sitt engagemang och anstränger sig 

mindre för att uppnå målet vilket resulterar i en minskning i den inre motivationen. Vid målstyrning 
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är det viktigt att ha kunskap om detta då det inte går att generalisera att alla mål kommer resultera i 

en garanterad motivations- och prestationshöjning (Bratton, 2007). 

Återkopplings påverkan på arbetsmotivation och arbetsprestation 

Ytterligare faktorer för målstyrningens framgång är återkoppling och erkännande då det har 

positiv påverkan på motivation och prestation. Majoriteten av målsättning sker utan återkoppling och 

detta är ett problem då återkoppling är en väsentlig del i målsättningen (Roberts, 2002). Via 

återkoppling blir uppsatta mål meningsfulla då det ger en indikation på arbetsprestation (Bratton, 

2007; Hansen & Hermansson, 2013). Vidare poängterar Øiestad (2005) att återkoppling skapar en 

trygghet och tillit som resulterar i arbetslust och högre motivation och prestation vilket i sin tur leder 

till att individer kan uppnå sina mål vilket ger dem stimulans till högre målsättningar (Aronsson, 

Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke, Torbiörn, 2012). 

En viktig del i återkoppling är erkännande som blir en form av belöning vilket bidrar till högre 

motivation och prestation. Återkoppling ger ett erkännande i form av bekräftelse, respekt och beröm 

för utförda arbetsuppgifter, inte erkännande i form av ekonomisk ersättning. Erkännande kommer 

ofta från ledningen till de anställda eller kollegor emellan och vid uppmuntran och bekräftelse ökar 

arbetstagares självförtroende och tron på sin egen förmåga vilket hör ihop med motivation och 

prestation (Hansen & Hermansson, 2013; Locke & Latham, 1990). Genom erkännande klargörs vad 

som förväntas vilket resulterar i att individen får en positiv inställning till målsättningen. Enligt 

Hansen och Hermansson (2013) kan avsaknad av återkoppling emellertid resultera i att prestationen 

känns oviktig för individer vilket går ihop med brist på erkännande. När individer inte får erkännande 

är det lätt att de förväntar sig ett dåligt resultat och presterar därefter (Jonsson, 1992). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur målstyrning och målkongruens tillämpas i en 

offentlig verksamhet och vad anställda har för upplevelser av detta med avsikt att förstå vad som 

påverkar arbetsmotivationen och arbetsprestationen positivt eller negativt.  
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Metod 

I denna del presenteras studiens tillvägagångssätt. Avsnittet redovisar studiens metodval, 

urval, val och konstruktion av instrument, administrering och analys. Slutligen diskuteras 

forskningskvaliteten och etiska överväganden. 

Metodval 

Studien var en empirisk kvalitativ fallstudie där data samlades in genom delstrukturerade 

intervjuer. Syftet med den kvalitativa metoden var att upptäcka och identifiera egenskaper och 

beskaffenheter hos något, i detta fall de intervjuades uppfattningar och upplevelser om det författarna 

valde att undersöka (Cassell & Symon, 2012). Valet på fallstudie föll sig naturligt då författarna gjorde 

en undersökning på en mindre avgränsad grupp individer i en organisation (Patel & Davidson, 2011). 

Fallstudien fokuserade på ett fall utan att försöka generalisera resultat där författarna ingående skulle 

granska en specifik organisation, plats och personer för att få förståelse för kontexten (Bryman, 2011; 

Patel & Davidson, 2011; Thomas, 2011). Studien utgick ifrån tematisk analys där det väsentliga i den 

tematiska analysen var att identifiera olika och återkommande teman. Studiens teman var teoristyrda 

vilket innebar att de teman som fastställdes baserades på den teoretiska bakgrund som låg till grund 

för studien (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). Studien utgick från tre huvudbegrepp och under 

varje huvudbegrepp skapades teman. Teman inom huvudbegreppet målstyrning var klarhet, 

utmaning, engagemang, återkoppling och uppgiftskomplexitet. De teoristyrda teman inom 

huvudbegreppet målkongruens var kommunikation, tydlighet, delaktighet och förståelse. För 

huvudbegreppen arbetsmotivation och arbetsprestation togs teman fram som återkoppling, behov och 

förväntningar. Författarna ansåg att denna analysmetod var väl lämpad eftersom det underlättade 

tillvägagångsättet för att hitta samband och skillnader i respondenternas utsagor. 

	  

Urval 

Urvalet av respondenter skedde genom en personlig kontakt. Kontakten undersökte om det 

fanns intresse bland områdes- och enhetschefer att ställa upp på en intervju. Ett urvalskriterium var 

att ha med intervjupersoner som arbetade med och hade förståelse för målstyrning vilket innebar att 

de skulle de ha minst fem års arbetslivserfarenhet i nuvarande befattning samt var mellan åldrarna 35-
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65 år. Detta för att urvalet skulle vara så representativt som möjligt för att det på ett adekvat sätt skulle 

spegla resten av populationen på förvaltningen (Bryman, 2011). Med detta som grund togs cheferna 

fram via målstyrt urval med hjälp av kontaktpersonen efter att denne fått information om författarnas 

kriterium. Efter förutbestämda kriterium presenterades två områdeschefer och tre enhetschefer. 

Sedan gjordes ett bekvämlighetsurval som innebar att respondenterna valdes ut på grund av 

bekvämligheter såsom kostnader och tidsaspekter. Det resulterade i en reducering av deltagare som 

slutligen blev en områdeschef och två enhetschefer efter intresse och tid för deltagande. Resterande 

medarbetare togs sedan fram genom snöbollsurval vilket innebar att författarna fick tag i ytterligare 

sex respondenter via enhetscheferna (Bryman, 2011). 

Sammanfattningsvis bestod urvalet av nio anställda från en av organisationens förvaltningar, 

bestående av fyra män och fem kvinnor mellan åldrarna 35 till 65 år vilka hade minst fem års 

arbetslivserfarenhet i nuvarande befattning. Deltagarna var verksamma på tre hierarkiska nivåer vilka 

bestod av en områdeschef, två enhetschefer och sex medarbetare. Anledningen till att valet föll på 

områdes- och enhetschefer var på grund av att de arbetade övergripande med målsättning. 

 

Val och konstruktion av instrument 

Författarna valde att använda sig av en delstrukturerad intervjuguide. Den delstrukturerade 

intervjuguiden var utformad utefter studiens huvudbegrepp målstyrning, målkongruens, 

arbetsmotivation och arbetsprestation. Intervjuguiden var av öppen karaktär och hade både specifika 

och bredare frågor för att få reda på upplevelser och känslor om det författarna avsåg undersöka (Patel 

& Davidson, 2011). Det var viktigt att utgå ifrån frågorna för att ha riktlinjer under intervjuförfarandet 

men de behövde inte komma i någon specifik ordning eftersom det skulle finnas frihet till följdfrågor, 

detta för att ge deltagarna mer frihet i svaren samt att frågeordningen blev den som föll sig mest 

naturlig i sammanhanget (Cassell & Symon, 2012; Patel & Davidson, 2011). Vidare ville författarna 

vara flexibla eftersom fokus skulle ligga på specifika situationer och komma åt respondenternas 

upplevelser istället för generella åsikter (Bryman, 2011; Cassell & Symon, 2012).  

För att säkerställa att intervjuguiden täckte de områden författarna avsåg att undersöka och 

att frågorna var av relevans utfördes ett noggrant och omfattande arbete med de delstrukturerade 

frågorna. Skapandet av frågorna tog sin utgångspunkt från vad tidigare forskning har påvisat om de 

begrepp som var relevanta för studiens syfte (Bryman, 2011). Då urvalet bestod av både chefer och 
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medarbetare utformades två intervjuguider, en för cheferna och en för medarbetarna. Anledningen till 

att det inte utformades tre intervjuguider, en för respektive hierarkiskt led var för att både 

områdeschefen och enhetscheferna arbetade övergripande med målstyrningen. Cheferna utformade 

målen i teorin medan medarbetarna arbetade med dem i praktiken därför ville författarna undersöka 

hur medarbetarna uppfattade ledningens uppsatta mål och hur det påverkade arbetsmotivationen och 

arbetsprestationen. 

Chefernas intervjuguide bestod av 24 frågor och fem planerade följdfrågor och medarbetarnas 

intervjuguide bestod av 23 frågor och sju planerade följdfrågor. Då vissa frågor var mer specifika än 

andra och kunde generera i korta svar behövdes följdfrågor för att kunna utveckla respondenternas 

svar. Enligt Bryman (2011) ligger tyngdpunkten på hur respondenterna tolkar frågorna därför gick det 

inte att enbart förhålla sig strikt till intervjuguiden då det var tolkningen av respondenternas svar som 

låg i fokus för eventuella följdfrågor, då skapades en stor potential för mer betydande och utvecklad 

information från respondenterna. När författarna upptäckte detta uppkom även nya följdfrågor under 

intervjun. Då intervjuerna var delstrukturerade följdes inte intervjuguiden strikt utan frågornas 

ordningsföljd varierade mellan intervjuerna och under vissa intervjuer behövde alla intervjufrågor 

ställas medan andra intervjuer täckte fler ämnen under färre frågor. 

Innan intervjuförfarandet genomfördes två pilotintervjuer med en chef och en medarbetare. 

De arbetade inte inom organisationen författarna utförde sin undersökning på men arbetade aktivt 

med målstyrning. Pilotintervjuerna bekräftade att de intervjuade förstod frågorna på rätt sätt men gav 

också författarna insikt i frågor som gav upprepad information. De intervjuade bekräftade att frågorna 

kom i en naturlig följd och kändes relevanta för det som avsågs att undersöka. Efter pilotintervjuerna 

reviderades intervjuguiderna genom att tre frågor togs bort från medarbetarnas intervjuguide och två 

frågor togs bort från chefernas intervjuguide på grund av att de endast gav upprepad information i 

förhållande till de urval som redan gjorts och därigenom bedömdes som överflödiga (Se bilaga 1 och 

2). 

Administrering 

Innan intervjuförfarandet ägde ett möte rum med områdeschefen för att få större klarhet i hur 

organisationen och förvaltningen var uppbyggd och arbetade med målstyrning. Efter mötet bokades 

tid för intervju med områdeschefen och enhetscheferna. Enhetscheferna gav då förslag på intervjutider 

med resterande deltagare. Samtliga intervjuer genomfördes i organisationens lokaler där 
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medarbetarna hade sina arbetsplatser, detta med förhoppningen att respondenterna skulle känna sig 

mer bekväma i en bekant miljö vilket förhoppningsvis skulle leda till mer sanningsenliga svar (Fejes & 

Thornberg, 2009). Intervjuerna inleddes med en presentation av författarna samt studiens bakgrund 

och syfte. Respondenterna försäkrades om det etiska hänsynstagandet som innebar konfidentialitet 

och anonymitet. Slutligen fick respondenterna godkänna intervjudeltagande och inspelning av intervju 

genom ett samtyckesavtal (Patel & Davidson, 2011). Intervjuerna spelades in för att allt fokus skulle 

ligga på respondenten utan hänsyn till att anteckna samtidigt. På det sättet fokuserade författarna mer 

på vad som sades och hur det sades (Bryman, 2011). Intervjuerna med cheferna tog cirka 50 minuter 

och intervjuerna med medarbetarna tog cirka 30-40 minuter. 

Analys 

Studien utgick från tematisk analys och för att göra analysen enkel och överskådlig använde 

sig författarna av en generell strategi för tematisk analys av kvalitativ data via tillvägagångssättet 

”Framework”. Det är en matrisbaserad metod för att ordna och syntetisera data där författarna 

skapade index av studiens huvudbegrepp som sedan ställdes upp i matriser. En matris skapades för 

varje huvudbegrepp med tillhörande teman där respondenternas kommentarer och upplevelser sattes 

in under rätt tema (se exempel tabell 1). Tabellen är ett exempel på hur en matris kan användas för att 

analysera data. Genom detta gick det att urskilja respondenternas upplevelser och citat på ett tydligt 

sätt samt att upplevelserna var lätta att lokalisera. För att underlätta analysen kodades respondenterna 

med olika nummer för att kunna skilja på likheter och skillnader i respondenternas svar (Bryman, 

2011).  

Efter intervjuförfarandet transkriberades allt inspelat material och därefter läste författarna 

igenom det transkriberade materialet i sin helhet tills en god överblick erhölls. Genom att författarna 

erhöll en god överblick av materialet underlättades analysen av respondenternas upplevelser. Därefter 

gick författarna igenom texten ytterligare och markerade återkommande ord och citat som var 

relevanta för det som ämnades undersökas. Sedan sorterades och grupperades citaten in under rätt 

huvudbegrepp. Med detta som grund gick författarna igenom citaten under ett huvudbegrepp i taget 

för att utifrån citaten kunna avläsa och sätta in citaten under passande tema. Efter detta tog 

författarna ett tema i taget och gick igenom hela texten för att säkerställa att alla relevanta citat var 

inkluderade samt tillhörde rätt tema (Langemar, 2008). Teman kom inte alltid ifrån specifika ord utan 

även ifrån meningar där temat kunde avläsas, det var viktigt att tolka vad och hur respondenterna 
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uttryckte sig för att kunna utläsa temat (Fejes & Thornberg, 2009). Slutligen sammanfattades 

materialet under varje tema som slutligen blev grunden för resultatet (Langemar, 2008).  

 
Tabell 1.  
 
Huvudbegrepp: Arbetsmotivation och arbetsprestation 
 
 Återkoppling Behov Förväntningar 
Medarbetare 1    
Medarbetare 2 Alltså dels har vi ju 

dem här 
medarbetarsamtalen 
som vi går igenom ihop 
varje år. Så då brukar 
vi ju ändå om man 
känner att man vill 
lyssna på, man kan tala 
om det man vill och så 
och sen är det ju ett 
kontinuerligt arbete 
hela tiden ju i alla 
möten man har och 
träffar och. Det liksom 
att vi återkopplar 

  

Medarbetare 3    
Medarbetare 4    
Medarbetare 5    
Medarbetare 6    
Chef 1   Det gäller att anpassa 

och ändå försöka hitta 
att när vi kommer till 
årets slut har vi 
uppnått med dem 
målen vi satt. 
 

Chef 2  .  
Chef 3    
 
	  

Forskningskvalitet 

Tillförlitlighet är ett grundläggande kriterium för bedömningen av kvaliteten i en kvalitativ 

undersökning. Tillförlitligheten består av fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). 

Trovärdighet har uppfyllts då studien har följt riktlinjer och regler genom att studiens 

bakgrund behandlats med endast källor och litteratur från tillförlitliga och vetenskapligt grundade 

databaser. Avgränsningarna i sökningarna gjordes med ”peer review” för att garantera att artiklarna 

var granskade och vetenskapliga (Hulte ́n, Hultman & Eriksson, 2007; Thure ́n, 2007). Författarna 

transkriberade intervjuerna i enskildhet, i syfte att säkerställa en samstämmighet kring materialets 
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innehåll. Intervjuerna planerades för att tid skulle finnas för transkribering efter intervjuförfarandet 

med tid för en till två intervjuer per dag. Författarna påvisade även trovärdigheten genom att det 

transkriberade materialet skickades till deltagarna för bekräftelse. Det var essentiellt att data var 

godkända av respektive deltagare för att bekräfta att författarna uppfattade deltagarnas verklighet på 

rätt sätt och detta försäkrade att transkriberingen höll god kvalitet. För att utomstående skall kunna ta 

del av materialet var det vitalt att transkriberingen var noggrant och ordagrant utförd för att studien 

skall framstå som tydlig och sanningsenlig (Bryman, 2011). 

Då studien var av kvalitativ metod valde författarna att inte upprepa undersökningen då det är 

omöjligt att undersöka en social miljö två gånger eftersom de sociala betingelserna konstant förändras 

(Patel & Davidson, 2011). Eftersom det är svårt att generalisera resultat uppmanar forskare istället att 

producera täta beskrivningar av detaljer som ingår i en kultur. En tät beskrivning förser andra 

personer med kunskap och information med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten 

är till en annan miljö (Bryman, 2011). Fallstudien har bidragit till mer kunskap om ämnet men dock i 

en liten kontext och det är upp till utomstående individer som tar del av resultatet att avgöra om det 

kan överföras till andra kontexter.  

För att styrka pålitligheten har författarna varit noggranna i sitt arbete när det gäller att 

redogöra för respektive moment i forskningsprocessen. Dessa moment inkluderade allt ifrån 

problemformulering till analys av data (Bryman, 2011). Författarna ansåg att kriteriet för pålitlighet 

var uppfyllt då det noggrant redogjorde för alla inkluderade faser i forskningsprocessen. 

Det sista kriteriet är möjlighet att styrka och konfirmera vilket handlar om huruvida forskaren 

har agerat i god tro och inte blivit påverkad av personliga värderingar eller teoretisk inriktning. Det går 

aldrig att få en fullständig objektivitet men författarna tänkte medvetet på att inte låta personliga 

värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av slutsatserna från undersökningen. Studien 

uppfyllde detta krav då den genomfördes av två författare vilket minimerade risken för subjektiva 

värderingar (Bryman, 2011).      

Etiska hänsynstagandet 

Det etiska hänsynstagandet är grundläggande för all forskning och vid undersökningen togs 

det hänsyn till de forskningsetiska aspekterna. Det handlar om att säkerställa god forskningskvalitet 

men även skydda deltagares integritet. Det finns fyra övergripande etikregler, formulerade av 

Vetenskapsrådet (2002) som har ett övergripande ansvar för frågor om etiska krav på forskning. 
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Studien förhöll sig till kriterierna vilka består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

Vid den första kontakten informerades cheferna om informationskravet vilket gav information 

om studiens syfte, bakgrund och deras roll i studien. Cheferna förmedlade denna information till 

medarbetarna och vid intervjuförfarande upprepades denna information samt att information gavs om 

samtyckeskravet. Deltagarna informerades om att deltagandet var frivilligt och att de själva hade rätt 

att bestämma över sin medverkan. Vidare informerades deltagarna om konfidentialitetskravet som 

innebar att alla uppgifter skulle behandlas med konfidentialitet och att deltagarna var anonyma. 

Slutligen uppfylldes nyttjandekravet där deltagarna blev informerade om att uppgifterna enbart skulle 

användas till forskningsändamål och att ingen information skulle kunna härledas tillbaka till 

deltagarna. Innan intervjuförfarandet startade fick deltagarna signera ett samtyckesavtal där ovan 

presenterad information fanns med (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011; Trost, 2010; 

Vetenskapsrådet, 2002). 

Resultat 

I denna del presenteras resultatet av analysen. Begreppen målstyrning, målkongruens, 

arbetsmotivation och arbetsprestation utgör studiens huvudbegrepp som redovisas i resultatet. Vidare 

visar resultatet vad chefer och medarbetare hade för upplevelser om det författarna avsåg att 

undersöka och vad det fanns för likheter och skillnader i upplevelserna. 

Upplevelser om målstyrning 

Analysresultatet om chefers och medarbetares upplevelser om målstyrning visade att cheferna 

och medarbetarna upplevde att målstyrningens syfte var att uppnå någonting och det gav riktlinjer 

samt strävan för hur mål skulle uppnås. Vidare ansåg de att mål klargjorde vad som förväntades och 

att arbetet upplevdes som viktigt vilket gav arbetet ett värde. Det gav en bra grund att stå på vilket 

genererade i trygghet, detta gjorde medarbetarna inspirerade och dem tyckte arbetet blev roligt samt 

att det gav stärkt fokus på själva arbetsuppgifterna. I grund och botten ansåg samtliga att målstyrning 

gjorde dem motiverade till arbetsuppgifterna. Både medarbetare och chefer menade att organisationen 

skulle spreta åt olika håll utan målstyrning:  
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...kan både vara ett resultat som eftersträvas men det kan ju också vara vägen till 

resultatet. Metoden, även vägen till målet ibland. Och just målsättning det är ju ett 

aktivt ord. Det tycker jag nog är arbetet för att uppnå eller vägvisa något och kan att 

arbeta mot att uppnå målet (Chef 1).  

 
Någon typ av trygghet eller klarhet, man vet vad som gäller lite, man har någonting att 

jobba efter tänker jag då. Vi har stora mål och lite mindre mål men det är ändå viktigt 

så man vet vad man ska förhålla sig till eller sträva efter tänker jag (Medarbetare 1). 

 
...det är väl att man ska ha, ja… styras mot något sätt alltså ska man säga… att få sitt 

arbete nerdokumenterat, har man inga mål blir det oftast inget nerskrivet heller... 

(Medarbetare 3).  

 

För att målsättningen skulle bli motiverande ansåg de dock att målen skulle vara tydliga och 

klara då detta skapade meningsfullhet vilket gav ett syfte med att gå till arbetet varje dag för att inte 

bara sitta av tiden, var målen inte klara och tydliga förstod dem inte meningen med dem. Två chefer 

och fyra medarbetare menade att delaktighet var viktigt för att känna meningsfullhet och engagemang 

i målstyrningsprocessen och uppfylldes detta resulterade det i en känsla av sammanhang: 

 
Därför måste man vara delaktig i detta, engagemanget kan ju gå att förbättra med mål 

men jag tror det verkligen det ger en känslan av sammanhang (Chef 1). 

 
Nej men det är väl det jag sagt lite innan här att man ändå känner att man gör ett bra 

jobb och det är viktigt liksom att man är, chefen skall också vara med och uppmuntrar 

och gör oss delaktiga. Det skapar ju motivation (Medarbetare 2).  

 
Upplevelserna om målsättningens svårighetsgrad skiljde sig mellan cheferna och 

medarbetarna. Samtliga chefer ansåg att målen var relativt lätta medan fem av sex medarbetare tyckte 

dem var medelsvåra. Fortsättningsvis tyckte en av cheferna att det var svårt att mäta svårighetsgraden 

på målen och hur målen uppfattades skilde sig från individ till individ. Cheferna sade att 

medarbetarna arbetade med många arbetsuppgifter samtidigt därför kunde inte målen vara för 

komplexa. Medarbetarna ansåg däremot att målen var svåra men rimliga i den mån att dem gick att 

uppnå:  
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Dem målen som jag har utifrån nämnden och alltihopa detta, under detta året är det 

inte jättesvåra men jag har valt att inte lägga den på den nivån för att vi jobbar med så 

mycket andra saker ute i verksamheterna. Då kan jag styra lite. Vad och hur många, 

hur svårarbetat och dem typerna... (Chef 2). 

 
Nej men jag tycker inte det är, dem är ah kanske 3 av 5 eller vad ska man säga om man 

ska skatta något... Ja medel man kan ju inte säga att det bara flyter på heller för det 

blir ju knasigt. Dem måste väl ha lite, verkligheten är ju inte så enkel det blir ju ändå 

lite... Så ah någonstans i medel (Medarbetare 1). 

 
Något som genomsyrade arbetet med målstyrning var att organisationen var en politiskt styrd 

organisation bestående av många hierarkiska led och hierarkisk styrning där politikerna satte de 

övergripande målen. I denna del rådde det skiljaktigheter i huruvida målstyrningen gick till. Cheferna 

menade att politikerna satte de övergripande målen men ansåg sig ha möjlighet att anpassa målen på 

sina enheter. Vidare individanpassades målen genom att medarbetarna fick ansvarsområden med 

anpassade mål för respektive ansvarsområde. Fyra medarbetare ansåg att det var lika mål för alla och 

två ansåg att målen var individanpassade. Samtliga medarbetare poängterade emellertid att de 

övergripande målen var lika för alla men att de hade möjlighet att komma med önskemål för hur de 

skulle utvecklas individuellt, då sattes egna mål upp via medarbetarsamtal med närmsta chef. 

Kontentan var att organisationen var toppstyrd där alla hade lika mål men vissa enheter valde att 

individanpassa målen, dock var det ingenting som genomsyrade hela organisationen och de mål som 

individanpassades behövde gå inom ramen för organisationens mål: 

 
Sedan måste det ligga inom ramen naturligtvis, ramen för värdegrund, 

ledningsförklaringar och politiskt satta mål. Eh men det ska vara en röd tråd hela 

vägen ner (Chef 1). 

 
Organisationen har i och med att vi är en politiskt styrd organisation så har vi ju klara 

mål alltså egentligen som kommer från kommunprogrammet och går hela vägen ut i 

organisationen sen är det lite olika i enheterna hur vi jobbar med det och vad vi jobbar 

med. Vi kan sätta egna mål på enheterna ja. Men man utgår ifrån i mitt sätt att se på 
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det hela så är det ju kommunprogrammet som ligger till grund egentligen för det som 

vi jobbar med då inom att det är en politiskt styrt organisation (Chef 2). 

 
Jag måste ju lyssna på dem personliga målen, jag måste ju driva dig då (Chef 3). 

 
Nej men min chef är väl bra och uppmuntra tycker jag just med… den personliga 

utvecklingen och det ingår lite i dem här samtalen man har, hur man ska… hur man 

har gjort kanske man vill och är framåt ibland får man ju ansvarområden man ska lära 

sig och utveckla sig i sådant här. Det är ju mycket sådana grejer jag tycker man jobbar 

för. Men att det i grund och botten handlar det om verksamheten (Medarbetare 2).  

 

Upplevelser om målkongruens 

När det gällde chefernas och medarbetarnas upplevelser om målkongruens visade 

analysresultatet att cheferna upplevde en tydlighet i organisationens övergripande mål och att dem 

kommunicerades ut väl dock fanns det meningsskiljaktigheter i hur tydligheten gick till. Chef nummer 

ett ansåg att målen var klart tydliga och strukturerade medan chef nummer två ansåg att det fanns en 

tydlighet men det gällde att läsa på om målen i organisationens verksamhetsplan för att få en tydligare 

förståelse för dem. Vidare trodde chef nummer två att medarbetarna hade svårt att se hela tydligheten 

i målen från beslutstagande till implementering. Likväl ansåg chefen att ju klarare och tydligare det 

kom uppifrån, desto lättare blev det att förstå dem. Chef nummer tre ansåg sig vara väldigt tydlig med 

vad som gällde med målstyrningen och att målen överlag var väldigt tydliga, detta var viktigt för att 

medarbetarna skulle veta vad som förväntades av dem. Denna chef menade dock att målen i sig skulle 

vara tydliga men samtidigt vida för att kunna påverka hur målen skulle användas:  

 
Ja alltså tydligheten alltså det pratas om men det är mycket att du får läsa och ta del av 

själv alltså, du får ju själv liksom, söka sin egen kunskap mycket (Chef 2). 

 
Jag tror nog jag tycker nog att det är tydlig på så sätt, och dem är ju ganska vida och 

det gillar ju jag sen är det nog dem som inte uppskattar dem men jag tror det beror lite 

på hur vi är som personer. Jag tror någon hade uppskattat om det hade varit väldigt 

tydlig vad är det vi ska göra och hur ska vi göra det (Chef 3).  
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Tre medarbetare upplevde likt cheferna att målen var tydliga medan tre medarbetare ansåg målen 

diffusa. Dock ansåg samtliga medarbetare att målen inte alltid var applicerbara i praktiken. Inom 

organisationen fanns det övergripande mål som bröts ned i fyra olika led som slutligen landade i 

enhetsmål vilka medarbetarna arbetade med. Cheferna poängterade att det skulle finnas en röd tråd 

som skulle gå inom ramen för organisationens värdegrund. De flesta medarbetare höll med om att det 

fanns en röd tråd och att de kunde se helheten men problematiken låg i att målen som kom till dem på 

enheterna inte var applicerbara i praktiken, de ansåg att ledningen hade fina tankar och visioner men 

saknade förståelse för hur det faktiskt gick till på plats:  

 
Målen som kommer ovanifrån är diffusa, det låter vackert och så men det fungerar 

inte i praktiken, dem behöver brytas ner (Medarbetare 5) 

 
Cheferna menade på att dem var bärare för organisationens mål vilket innebar ett ansvar för 

att målen skulle konkretiseras och kommuniceras ut och nå fram till medarbetarna för att dem skulle 

förstå målen. Det poängterades att detta var viktigt för att förstå sammanhanget i målsättningen, 

förstods sammanhanget kände sig medarbetarna delaktiga och blev engagerade. Medarbetarna höll 

med om att deras respektive chefer var duktiga på detta eftersom dem hade vecko- och månadsmöten 

där cheferna presenterade kommande händelser, mål och hur de låg till i relation till nuvarande mål. 

En chef poängterade vikten av att kommunicera ut organisationens mål: 

 
Jag tror att det är viktigt att förstå sammanhangen för om man ska bli delaktig och 

engagerad. Målarbete så måste man förstå sammanhanget då. Vi gjorde en 

beskrivning om detta för medarbetarna. Där drog vi för enhetschefer och 

administratörer och som sedan förde det vidare ut i alla medarbetare. Och det 

kommer väl målen någonstans och värdegrunden. Men måste få det att hänga ihop 

och vi börjar närma oss en konkretisering (Chef 1).  

 
Även om de övergripande målen kommunicerades ut på ett noggrant och tydligt sätt upplevde 

både chefer och medarbetare att alla inte kunde förstå och ta målen till sig, detta på grund av att dem 

inte var applicerbara i praktiken och medarbetarna kunde inte förstå varför de skulle ha vissa mål och 

vad det skulle generera i. Trots att de övergripande målen kommunicerades ut till medarbetarna på ett 

tydligt sätt betydde det inte att de förstod varför de skulle arbeta med vissa specifika mål. De menade 
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att de genomförde målen enbart för att de stod i deras verksamhetsplan och de var kritiska till hur 

ledningen ibland satte målen: 

 
Det kan nog vara hälften hälften som förstår de övergripande målen. Det är inte, när 

man väl är ute på enheterna på arbetsplatserna dem ser att vara där, att jobba med 

den… och egentligen att hålla på med dem här grejerna (Chef 2).  

 
Då medarbetarna ansåg att de övergripande målen saknade förankring i praktiken ledde det 

till en osämja mellan deras egna mål och enheternas mål jämförelsevis med organisationens. 

Medarbetarna hade ingenting att säga till om i de övergripande målen vilket de hade en förståelse för 

eftersom den politiskt styrda organisationen fungerade på det sättet men det gjorde också att de fick 

omformulera målen på sitt egna sätt på sina enheter, därav fanns det inte alltid en målkongruens. 

Cheferna kontrollerade att de individuella målen och enhetsmålen samspelade i bästa möjliga mån 

med de övergripande målen vilket också kunde begränsa medarbetarna med vad de ville uppnå med 

målsättningen. Alla mål skulle alltid ligga inom ramen för organisationens värdegrund: 

 
Det finns jättefina måldokument men det är inte riktigt sanningen eller verkligheten 

ser inte riktigt ut så där har vi ju någonting egentligen. Det är ju skrivit uppifrån, det 

måste ju vara mål som kommer uppifrån... men så ser inte verkligheten ut för vi har ju 

inte det ansvaret som rollbeskrivningen beskriver, då blir det ju lite knasigt 

(Medarbetare 1). 

 
Medarbetarna ansåg dock att de hade inflytande i utformningen av enhetens mål så länge de 

låg inom organisationens värdegrund. Medarbetarna var medvetna om att de skulle ligga inom 

organisationens målstyrning och värdegrund men de behövde med hjälp av chef bryta ned målen för 

att de skulle vara applicerbara på enheten. De ansåg inte alltid att de övergripande målen var relevanta 

men försökte hålla sig inom ramen för verksamheten:  

 
...att chefen gör ju sitt önskemål av integreringen hur det ska vara och likadant med 

samverkan eller vad gör vi bäst för nå det här och det är väl lite då man... jag tror är 

jättebra om vi får vara med och diskutera för är det bara att man pekar med hela 

handen långt uppifrån som inte vet blir det kanske inte så bra mål som man kanske 
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inte följer men är man med kanske och försöker utveckla det här för att vi ska lösa det 

på vår integrering blir det lättare att kanske lyckas? (Medarbetare 2).  

 
Målen kommer uppifrån men sen sätter vi egna också, och många mål utgår från våra 

medarbetarenkäter som vi fyller i själva. Så egentligen är vi ju delaktiga i den fast man 

styrs av organisationens mål (Medarbetare 3). 

 

Upplevelser om arbetsmotivation och arbetsprestation 

Av analysen framkom det att samtliga chefer och fem av sex medarbetare var överens om att 

motivationen och prestationen påverkades av organisationens målstyrning samt hur målstyrningen 

uppfattades. Både medarbetare nummer fem och chef nummer ett sade att målstyrning resulterade i 

ökat engagemanget och arbetsuppgifterna blev konkreta samt att ökad motivation och prestation ledde 

till en ökad utveckling i arbetet. Chef nummer ett och chef nummer två menade också att de inte skulle 

stå med pekpinne gällande målen utan det var viktigt att göra medarbetarna delaktiga med syftet att 

öka engagemang och motivation. Även medarbetare nummer fyra och sex sade att de inte ville att 

cheferna skulle vara för kontrollerande. Däremot sade cheferna att dem skulle finnas där med verktyg 

och stöttning när det behövdes. Vidare menade chef nummer två och tre att motivation och prestation 

inte ökade per automatik av att enbart använda sig av målsättning utan det handlade om att hitta rätt 

områden att arbeta med:  

 
Beroende på vad man hittar för områden att jobba med. Alltså motivationen kan bli 

jättehög om man hittar rätt område att jobba med. Jag kan hitta tusen aktiviteter för 

att uppnå mål. Får jag den personalen att jobba med det motiverad så självklart och då 

jobbar dem ju gentemot att verkställa ett mål med inflytande men sen tänker ju inte 

dem på det. Medarbetarna blir inte generellt motiverade av mål utan det handlar om 

att jag ger dem ansvar och sedan följer upp deras arbete (Chef 2).  

 
Det är väl mer vad chefen som bestämmer, det är mycket som styr hur man presterar 

tycker jag. Om man har en chef... chef som bryr sig men som ändå inte petar i allt man 

gör (Medarbetare 3).  

 
Samtliga medarbetare menade att målsättningen gav direktiv och riktlinjer i arbetet vilket ökade 

motivation och prestation, vidare poängterade de att delaktighet i viss mån av målsättningen 
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genererade högre motivation och prestation inför arbetsuppgifterna. Delaktighet fick dem genom att 

cheferna gav medarbetarna ansvarsområden där de tillsammans satte upp individuella mål för att 

utvecklas: 

 
Ja precis. Nej men det är ju, men målen och det gör ju ändå att man får liksom 

riktlinjer att jobba efter, att arbetet blir roligt då eller vad man ska kalla det och då blir 

man ju motiverad. Och speciellt om det händer nya grejer, nya direktiv som kommer. 

Då blir ju arbetet föränderligt hela tiden så att det påverkar ju motivationen 

(Medarbetare 3). 

 
Genom medarbetarsamtalen kunde medarbetarna bli delaktiga och cheferna hade då 

möjlighet att diskutera utvecklingsområden. Medarbetarna fick då själva komma med önskemål om 

vad de ville förbättra och utveckla för att motiveras i sitt arbete och prestera på en högre nivå, detta 

bekräftade samtliga chefer och fyra medarbetare. Medarbetarsamtalen ägde rum med jämna 

mellanrum och samtliga chefer hade även kontinuerliga möten med hela arbetsgruppen. På de 

gemensamma mötena med arbetsgruppen följdes målen upp och vid medarbetarsamtal diskuterade 

chefer och medarbetare förbättringsområden och medarbetarna fick då lägga fram vad de önskade 

med målstyrningen: 

 
 
Vi har medarbetarsamtal och lönesamtal. Vad behöver du ha för att kunna bidra till 

målen. Och det har att göra med egentligen för att jag ska kunna titta och se för att 

okej vi ska jobba med detta men har jag någon som behöver en utbildning. Inom dem 

här grejerna som finns då. Jag jobbar mycket med ansvarsområden så då har jag det 

kopplat till också så det finns tankar att kunna jobba även med det politiska eller dem 

här målen (Chef 2). 

 
Ja men vi undrar lite vad du har att säga alltså just det här att man vill ha den här 

konkreta feedbacken för jag kollar dokumentation jag liksom eh tittar på varje enskild 

individ vad dem har gjort hur dem ligger till och så pratar vi och så pratar vi vad man 

behöver utveckla och på vilket sätt och vad tror du och hur känner du själv alltså det 

blir en... och det var det som de var mest nyfiken över än att vi skulle prata lön och 

pengar alltså för mig… så det var då jag egentligen uppfattade att dem är nog mer 
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viktigt än vad jag egentligen tillskriver dem. Jag var nog inte så medveten om det 

(Chef 3).  

 
Alltså dels har vi ju dem här medarbetarsamtalen som vi går igenom ihop varje år. Så 

då brukar vi ju ändå om man känner att man vill lyssna på, man kan tala om det man 

vill och så och sen är det ju ett kontinuerligt arbete hela tiden ju i alla möten man har 

och träffar och. Det liksom att vi återkopplar (Medarbetare 2).  

 
Återkoppling och erkännande var något som genomsyrade motivation och prestation i relation 

till målsättningen. Samtliga medarbetare och chefer menade att återkoppling användes flitigt. 

Samtliga medarbetare uppskattade återkopplingen då det visade hur de låg till i relation till målen och 

att de inte bara stod och stampade i sitt arbete. När de fick positiv återkoppling blev de motiverade och 

ville prestera ännu bättre. Via återkopplingen blev de bekräftade när de exempelvis uppnått sina mål 

vilket de tyckte var positivt för hela gruppen eftersom det klargjorde vad som hade uppnåtts: 

 
Återkopplingen är positiv... det är ju alltså... alltså man ser det man gör så mår man 

mycket bättre och då presterar man bättre (Medarbetare 3).  

 
Mycket är väl att man bara får typ ett bra jobbat eller något sånt där och varför om 

man säger. Just den positiva feedbacken tror jag vi är bra på allihopa i gruppen för 

man ser lite vad dem andra sliter med och om man lyckas med något får man lite cred 

om man säger. Det är ju inget med lönebildade att göra utan det är ju mer att andra 

ser vad man gör och att man få höra det också för det ju viktigt (Medarbetare 2).  

 
Eget ansvar menade medarbetarna gjorde de motiverade och ökade deras prestation. Det cheferna 

gjorde för att motivera sina medarbetare var att anpassa målen till medarbetarna för att sedan följa 

upp genomförandet. Vidare förde de en dialog med medarbetarna på kontinuerliga möten och lade 

ansvaret på medarbetarna att presentera vad dem hade arbetat med och hur det hade gått. Vidare sade 

cheferna att de fångade upp medarbetarna genom att vara lyhörda, då tog de upp områden personalen 

var mindre nöjda med och som behövde utvecklas. Detta för att medarbetarna skulle kunna jobba med 

förbättringsområden och utvecklingen inom enheten skulle leda till högre motivation och prestation: 

 
När man ser bra resultat... man ser att då det triggar det igång en lite, titta det här ja 

det gick och det gick, då blir ja UH (Medarbetare 5). 
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Ja, jag tror den bara hänger med på något sätt för jag har aldrig tyckt att inte någon 

känner sig motiverad. Då vet man ju men sen kanske man inte alltid vill vara den som 

driver just frågan men alla hänger ju med och sen får man ta den där som har den där 

drivkraften den där extra drivkraften och tycker det här är skitroligt så får man 

varsågod här har du uppdraget så får man ta det så, men alla hänger ju med (Chef 2). 

Diskussion 

Detta avsnitt avser att diskutera studiens syfte och resultat gällande deltagarnas upplevelser 

om målstyrning och målkongruens samt dess påverkan på arbetsmotivation och arbetsprestation 

utifrån den teoretiska bakgrund som ligger till grund för studien. Diskussionen tar upp likheter och 

skiljaktigheter gällande det som framkom av resultatet. Slutligen ges en sammanfattning, förslag på 

förbättringsåtgärder till organisationen och förslag till framtida forskning.  

Målstyrning 

Resultatet visade att chefernas och medarbetarnas upplevelser om målstyrning var att 

målstyrning hade en positiv påverkan på arbetsmotivation och arbetsprestation vilket är syftet med 

målstyrning (Bratton, 2007; Bueno et al., 2008; Locke, 2002; Locke & Latham, 2002; Wegge & 

Haslam, 2005). Som presenterades i bakgrunden består målstyrningsteorin enligt Locke och Latham 

(2002) av fem principer och fallstudiens resultat påvisade att dessa fem principer genomsyrade 

chefernas och medarbetarnas upplevelser om målstyrning. Samtliga respondenter ansåg att mål 

klargjorde vad som förväntades, vilket lättare påvisade vad som skulle uppnås. Gällande utmaning 

fanns skiljaktigheter mellan cheferna och medarbetarna. Cheferna tyckte att målen var lätta medan 

medarbetarna ansåg att målen var medelsvåra vilket innebar att de var utmanande men de ansåg att 

dem fortfarande var uppnåeliga. Cheferna sade att målen var satta på en lätt nivå på grund av att de 

arbetade med flertalet arbetsuppgifter samtidigt. Detta ansåg författarna inte vara skäl nog till att ha 

lätta mål då flertalet forskare tydligt poängterar att medelsvåra mål är det som motiverar medarbetare 

till en högre grad av motivation och prestation (Dunbar, 1971; Merchant & Van der Stede, 2007; Otley, 

1987). Det positiva var att medarbetarna upplevde att målen låg på den nivån som förespråkas av 

tidigare forskning vilket var av största vikt eftersom det var medarbetarna som aktualiserade målen i 

praktiken. Dock kvarstod problemet att det var en låg grad av kongruens om detta mellan 
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medarbetarna och cheferna. Engagemang var den princip som hade lägst kongruens av det som 

framkom av resultatet. Locke och Lathams (2002) målstyrningsteori kräver delaktighet i utformning 

av målen för att kunna känna engagemang, genom förståelse och acceptans till målen ökar 

engagemanget. Eftersom organisationen var en politiskt styrd organisation bestående av många 

hierarkiska led upplevde cheferna och medarbetarna möjlighet till engagemang och delaktighet på 

olika sätt. Då cheferna arbetade närmare ledningen kom också de övergripande målen närmare dem, 

detta resulterade i att cheferna fick en större acceptans och förståelse inför målen. Medarbetarna 

kände dock att målen var diffusa och långt ifrån deras egen verklighet. För att motverka detta bröt 

cheferna ned de övergripande målen för att de skulle bli mer enhetliga ute i de verksamma enheterna. 

Detta skapade en större förståelse och acceptans hos medarbetarna men problemet kvarstod att 

medarbetarna inte alltid accepterade målen. När cheferna bröt ned målen hade medarbetarna till viss 

del inflytande i detta men enhetens mål behövde alltid gå inom ramen för de övergripande målen 

vilket kunde sänka engagemanget då vissa medarbetare tyckte att ledningens mål inte var förankrade i 

praktiken. Författarna anser att organisationen bör arbeta mer med medarbetarnas inflytande i 

målsättningen vilket dock är svårt i en politiskt styrd organisation där målen kommer från politikerna 

men om medarbetare är involverade i uppbyggnaden av målsättningen ökar motivationen eftersom de 

får insikt i målen och detta leder till en ökad prestation (Bratton, 2007). På det sättet organisationen 

arbetade med målstyrning kunde det ge upphov till sänkt delaktighet och engagemang hos 

medarbetarna (Locke & Latham, 2002). Gällande återkoppling fanns en hög grad av kongruens mellan 

samtliga chefer och medarbetare då cheferna ansåg sig vara duktiga på att återkoppla och bekräfta 

sina medarbetare vilket medarbetarna styrkte. Den sistnämnda principen uppgiftskomplexitet visade 

att fallstudiens resultat bekräftade teorin. Organisationen hade övergripande mål som sedan bröts ned 

i respektive led för att vara hanterbara, detta bekräftade både cheferna och medarbetarna att det 

stämde.  

Ytterligare en viktig aspekt inom målstyrning är att mål bör individanpassas och gällande 

detta rådde vissa skiljaktigheter. Cheferna upplevde att målen individanpassades genom att de 

anställda blev tilldelade ansvarsområden vilket dock inte inkluderade samtliga. Det författarna kunde 

avläsa av resultatet var att organisationen generellt sett arbetade med lika mål för alla men att vissa 

medarbetare fick individanpassade mål för sina ansvarsområden men fortfarande skulle samtliga 

medarbetare ha lika mål för det alla arbetade med. Att ha lika mål för alla kritiseras då individer 

besitter olika kunskaper och förmågor (Jeffrey, Schulz & Webb, 2012; Squires & Wilder, 2010). Ska 
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alla individer få ut maximal motivation och prestation av målstyrningen bör målen anpassas efter 

respektive individs förutsättningar (Roberts, 2002).  

Målkongruens 

Eftersom organisationen var en stor offentlig sektor var det av stor vikt hur målsättningen 

kommunicerades ut för att den skulle nå ut till alla inblandade parter, vilket är svårare i en stor 

organisation än i en liten. Kommunikationen och tydligheten är grundläggande för utfallet av 

kongruensen (Anthony & Govindarajan, 2007; Bakka et al., 2006). Då organisationens målstyrning 

grundades i de övergripande målen var det av intresse att se respondenternas upplevelser om detta. 

Eftersom cheferna arbetade högre upp i hierarkin och närmare de övergripande målen hade de som 

ansvar att informera medarbetarna om organisationens övergripande mål. Medarbetarna var överens 

om att cheferna kommunicerade ut målen väl vilket gav medarbetarna kännedom och information om 

de övergripande målen och genom detta visste de vad som förväntades av dem, vilket kan leda till 

högre motivation och prestation (Merchant & Van der Stede, 2007, 2012). Trots att cheferna 

kommunicerade ut målen på ett tydligt och konkret sätt framkom det genom resultatet att det fanns 

skiljaktigheter i upplevelserna om målens tydlighet. Problematiken låg i att medarbetarna inte tyckte 

att målen var applicerbara i praktiken därav lägre grad av målkongruens. Det är positivt att cheferna 

informerade medarbetarna väl och tydligt om organisationens övergripande mål eftersom 

prestationerna kan försämras utan insikt i organisationers övergripande målsättningar (Merchant & 

Van der Stede, 2007, 2012) men problemet som den teoretiska bakgrunden nämner är att det kan 

uppstå konflikter om medarbetarna inte håller med om organisationens målsättning. Enligt Bakka et 

al. (2006) är kommunikationen viktig för att målen ska uppfattas på samma sätt och om 

organisationens mål inte stämmer överens med medarbetarnas kan det uppstå konflikter. I detta fall 

blev konflikten att medarbetarna inte tyckte att målen var relevanta i praktiken därav uppstod en låg 

kongruens mellan dem och organisationen. Medarbetarna i organisationen saknade delaktighet i 

måluppbyggnaden vilket kan försämra deras motivation och prestation då dessa påverkas positivt om 

medarbetarna är involverade i måluppbyggnaden (Bratton, 2007). I större organisationer stämmer 

inte alltid ledningens mål överens med medarbetarna personliga mål (Merchant & Van der Stede 

(2012). Problematiken i organisationen var att medarbetarna inte hade något större utrymme att sätta 

egna mål, hade de egna mål behövde de gå inom ramen för organisationens värdegrund. Författarna 

riktar kritik mot ledningen eftersom medarbetarna hade så lite att säga till om i de övergripande 
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målen, detta kan leda till missnöje bland medarbetarna och sänka deras motivation och prestation. 

Organisationen skulle kunna förhindra detta genom att ledningen skulle ha kontinuerliga besök ute på 

enheterna för att se hur arbetet fungerar i praktiken, detta var även något de flesta medarbetarna hade 

önskemål om.  

Arbetsmotivation och arbetsprestation 

Informationen som framkom av resultatet var att medarbetarnas prestation ökade när de 

visste vad som förväntas av dem och för detta krävs en god återkoppling (Roberts, 2002). Cheferna 

ansåg att återkopplingen var bra för att få reda på vad medarbetarna hade för åsikter om 

målsättningen, de fick reda på vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. Via 

återkopplingen fick medarbetarna reda på vad cheferna förväntade av dem och vad de skulle prestera. 

Genom dessa samtal tyckte samtliga att det gav en trygghet och tillit mellan alla parter vilket ledde till 

högre motivation och prestation (Øiestad, 2005). Samtliga chefer och medarbetare poängterade även 

att erkännande var essentiellt i det arbete de utförde vilket är en viktig del i återkoppling. Hansen och 

Hermansson (2013) och Locke och Latham (1990)  bekräftar att individers självförmåga ökar vid 

erkännande vilket höjer motivation och prestation. Erkännandet gav de anställda en typ av belöning 

och att få en typ av belöning för det arbete som utförs är viktigt för alla medarbetare. Medarbetarna 

kände att cheferna såg det arbete som de utförde, vilket är viktigt för motivationen och prestationen 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002; Vroom, 1964). Belöning i form av erkännande är en av de viktigaste 

faktorerna gällande ökad prestation (Vroom, 1964). För att mål ska resultera i maximal prestation 

skall enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) och Vroom (1964) förväntan, erkännande och attraktion 

vara hög, är någon av dessa lägre så dras även motivationen ned. Då flera medarbetare tyckte att 

målen var diffusa och saknade förankring i verkligheten resulterade det i en lägre grad av attraktionen 

till målen. Det författarna kan avläsa är att cheferna och medarbetarna ansåg att motivationen och 

prestationen påverkades positivt av målstyrningen, men organisationen hade kunnat uppnå en högre 

grad av motivation och prestation om medarbetarna hade känt en högre attraktion till målen.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) påverkas prestationen av medarbetarnas motivation 

vilket bekräftades av både cheferna och medarbetarna eftersom de menade att målstyrningen 

påverkade deras arbetsmotivation vilket fick dem att prestera på en högre nivå. Det är viktigt för 

medarbetare att känna att de handlingar de utför motiverar dem i sitt arbete (Grant, 2008; Weinberg 

& Gould, 2007). Medarbetarna poängterade att det var viktigt att ha förståelse varför de utförde en 
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uppgift och att det fanns förståelse för de mål som var uppsatta av organisationen. Här rådde det 

kongruens mellan chefer och medarbetare då samtliga ansåg att medarbetarna genomförde vissa mål 

enbart för att de stod i verksamhetsplanen men att de inte hade förståelse för dem. Detta kan påverka 

graden av hur väl de motiveras av målet vilket kan sänka deras motivation och prestation eftersom de 

inte alltid hade förståelse för målen (Grant, 2008; Weinberg & Gould, 2007). Det är dock svårt att 

frångå detta då organisationen var en politiskt styrd organisation och målen sattes av politikerna i 

ledningen. För att medarbetarna ska få förståelse för målen måste de vara med i utformningen av 

målen vilket författarna förstått var omöjligt för då behöver individerna arbeta på politikernivå. Det 

hade dock skapat en förståelse vilket skulle generera i högre motivation och prestation, något som är 

positivt för hela organisationen.  

Enligt Herzberg (1966) styrs attityderna av de två distinkta mänskliga behoven som handlar 

om individer motiveras av externa eller interna faktorer i arbetet. Organisationen motiverade 

medarbetarna med faktorer som skulle öka den inre motivationen, snarare de psykologiska behoven 

än de fysiologiska. Då organisationen la vikt vid de psykologiska behoven kände medarbetarna att dem 

fick erkännande för sitt arbete vilket stärkte deras motivation och prestation. Vidare delegerade 

cheferna ansvarsområden de kunde utvecklas inom, detta är också en form av belöning som ökar den 

inre motivationen. Detta gjordes för att medarbetarna skulle vara nöjda över sina arbetsuppgifter. De 

fysiologiska faktorerna var inte lika aktuella inom organisationen eftersom den var politiskt styrd hade 

den hårdare riktlinjer hur organisationen belönade och framförallt hur organisationen inte fick belöna, 

exempelvis hade de ingen möjlighet att kompensera de anställda med ekonomisk ersättning vid god 

prestation. Författarna är positivt inställda till att organisationen fokuserade på den inre motivationen 

mer än den externa då den kan skada den inre motivationen (Locke & Latham, 2002). Författarna tror 

att den genererar i en mer hållbar motivation och prestation eftersom de tror att tillfredsställelsen av 

den externa motivationen minskas lättare vilket kräver mer externa belöningar som behövs ges mer 

frekvent.   

Avslutande sammanfattning och förslag till framtida forskning 

Av det framkomna resultatet går det att avläsa att organisationen påverkades positivt av 

målstyrning och att målstyrning påverkade arbetsmotivation och arbetsprestation. Målstyrning var 

någonting organisationen arbetade strategiskt med och genomsyrade hela verksamheten, dock anser 

författarna att det finns flera förbättringsåtgärder att ta tillhanda för att maximera 
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målstyrningsarbetet. Organisationen skulle behöva större insikt och mer kunskap i hur målsättningen 

påverkar medarbetarnas arbetsmotivation och arbetsprestation samt hur målen skall tillämpas för att 

maximera respektive medarbetares arbetsmotivation och arbetsprestation. Det mest positiva med 

organisationens målstyrning var att det fanns en god kommunikation mellan chefer och medarbetare 

vilket återspeglades i den återkoppling och bekräftelse cheferna gav medarbetarna, något samtliga var 

nöjda över. Den stora problematiken låg i att medarbetarna inte alltid höll med om de övergripande 

målen. Detta var dock cheferna medvetna om och arbetade aktivt med att bryta ned de övergripande 

målen för att försöka nå en högre kongruens. Författarna har förståelse för att det är svårt att tillämpa 

målstyrningen på det sätt som teorin säger i en sådan stor organisation bestående av många led där 

alla inte arbetar nära varandra. I politiskt styrda organisationer har medarbetarna inte mycket att säga 

till om eftersom målen sätts av politiker och det är ingenting som går att ändra på. Dock är det viktigt 

att göra medarbetarna delaktiga i bästa möjliga mån för att lyckas med målstyrningsprocessen. Hade 

medarbetarna varit mer delaktiga i den övergripande målstyrningsprocessen hade det möjligtvis 

funnits en högre målkongruens mellan chefer och medarbetare. Cheferna hade insikt i att målen 

generellt inte påverkade arbetsmotivation och arbetsprestation utan det är flera åtgärder som behöver 

tas med i beräkning men återigen är detta någonting de skulle behöva mer kunskap om.  

Det hade varit intressant att jämföra en offentlig organisation med en privat aktör för att 

kunna se skillnader mellan en politiskt styrd organisation jämfört med en privat organisation med 

friare riktlinjer där samtliga har mer att säga till om gällande målstyrning. Författarna fick dock 

begränsa sig då det inte var möjligt med anledning av tidsbrist och studiens riktlinjer gällande 

omfattning. Denna idé kan tänkas ge förslag till framtida forskning för att ytterligare bidra till 

litteraturen. En begränsning för författarna var att det teoretiska underlaget inte fokuserade på någon 

specifik organisation utan om målstyrning mer generellt. Då fallstudien bestod av ett mindre antal 

deltagare är det upp till andra organisationer att avgöra om studien är generaliserbar på deras 

verksamhet. Eftersom fallstudien bestod av ett mindre antal deltagare begränsas generaliserbarheten 

av resultatet då fåtalet deltagare inte motsvarar en hel population men förhoppningsvis bidrar det till 

mer kunskap inom ämnet, främst hur det arbetas med målstyrning inom offentlig sektor. Dock kan 

studien bidra till större förståelse för hur en politisk styrd organisation arbetar med målstyrning och 

förhoppningsvis starta en diskussion om det sättet politiker arbetar med målstyrning och huruvida det 

är gynnade för chefer och medarbetare. Då både tidigare forskning och kandidaterna från studien 

poängterade vikten av att känna sig delaktiga i målstyrningen är det viktigt att målstyrningen är 
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förankrad i chefernas och medarbetarna arbete för att skapa en samstämmighet som påverkar 

samtligas motivation och prestation på ett positivt sätt. 
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Tillkännagivande 

Vi vill rikta ett stort tack till den organisation där studien utfördes, för allt bidrag och engagemang. 

Vidare vill vi tacka alla som valde att ställa upp i studien, utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Vezir Aktas som har kommit med konstruktiv kritik och 

funnits där för att leda oss i rätt riktning.   
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Bilaga 1 Intervjuguide medarbetare 

 

Introduktion 

 

• Presentation av forskarna  

• Information om studiens bakgrund, uppbyggnad och syfte  

• Information om det etiska hänsynstagandet: deltagandet är frivilligt och materialet behandlas 

konfidentiellt 

• Ber om lov att spela in intervjun  

• Kontraktsskrivning för att garantera konfidentialitet 

 

Bakgrundsinformation om deltagaren  
 

• Namn och ålder?  

• Yrkestitel?  

• Anställningstid i nuvarande befattning?  

 

Målstyrning  

 

• Vad innebär målsättning för dig?  

• Hur arbetar du med målsättning? 

- Vad för mål har du?  

• Har du individuella mål eller är det lika mål för alla? 

• Vilket syfte har målsättningen? 

• Vad förväntar du dig av målsättningen? 

• Vad uppnår du via din målsättning? 

• Hur känner du att målsättningen kan effektiviseras? 

 

 

Målstyrning och målkongruens 

 

• Är du medveten om organisationens övergripande målsättningar?  

- Utveckla 

• Vem sätter målen? 

• Vilken påverkan har du i utformningen av målen? 

• Hur förmedlas organisationens målsättningar?  

• Hur upplever du tydligheten i målen? 

- Är målen specifika och tydliga? Tydlig information från chefen? Är målen lätta att förstå? 

Förklara 

• Kombinerar du personliga mål tillsammans med organisationens mål?  



	  

	  

- Om ja, hur? Om nej, varför inte?  

• Vad ser du som de största utmaningarna mellan organisationens övergripande mål i jämförelse med 

dina mål?  

 

Målstyrning, motivation och prestation 

 

• Hur påverkar målsättning din motivation och prestation?  

• Hur anser du att svårighetsgraden på målen är? 

- På vilket sätt? 

- Förklara hur detta påverkar din motivation och prestation 

• Hur motiveras du för att uppnå dina mål?  

• Hur ger chefen återkoppling på dina mål? 

- Hur påverkar det din motivation och prestation? 

• Hur blir du bekräftad av chefen när du uppnått ditt mål? 

 

Övrigt 

 

• Finns det någonting du vill tilläga som du anser att vi inte berört? 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  

Bilaga 2 Intervjuguide chefer 

 

Introduktion 

 

• Presentation av forskarna  

• Information om studiens bakgrund, uppbyggnad och syfte  

• Information om det etiska hänsynstagandet: deltagandet är frivilligt och materialet behandlas 

konfidentiellt 

• Ber om lov att spela in intervjun  

• Kontraktsskrivning för att garantera konfidentialitet  

 

Bakgrundsinformation om deltagaren  
 

• Namn och ålder?  

• Yrkestitel?  

• Anställningstid i nuvarande befattning?  

 

Målstyrning 

 

• Vad innebär målsättning för dig?  

• Hur arbetar organisationen med målsättning? 

- Vilka typer av mål har organisationen? 

• Vilket syfte har målsättningen?  

• Sätter organisationen individuella mål eller lika mål för alla? 

- Varför?  

• Vad vill du att medarbetarna och organisationen ska uppnå med målsättningen?  

• Hur arbetar du tillsammans med medarbetarna för att uppnå målen?  

 

Målstyrning och målkongruens 

 

• Vem sätter målen inom organisationen?  

• Hur förmedlas organisationens målsättningar?  

• Vilken påverkan har du i utformningen av målen? 

• Kombinerar du medarbetarnas personliga mål tillsammans med organisationens mål? 

- Om ja, hur? Om nej, varför inte?  

• Vilka anser du är de största utmaningarna mellan organisationens övergripande mål i jämförelse 

med medarbetarnas mål? 

• Hur upplever du tydligheten i målen? 

• Upplever du att medarbetarna förstår ledningens målsättning?  

- Utveckla 



	  

	  

 

Målstyrning, motivation och prestation 

 

• Hur påverkar målsättning medarbetarnas motivation och prestation?  

• Hur anser du att svårighetsgraden på målen är? 

- Varför? 

• Hur anpassar du målen för att motivera medarbetarna?  

• Hur återkopplar du på medarbetarnas mål? 

• Hur tror du återkopplingen påverkar medarbetarnas motivation och prestation? 

• På vilket sätt bekräftar du medarbetarna när de uppnått sina mål?  

• Hur motiverar du medarbetarna till att uppnå de uppsatta målen?  

 

Övrigt 

 

• Finns det någonting du vill tilläga som du anser att vi inte berört?  

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

Bilaga 3 Samtyckesavtal 

Forskarna i denna studie, Tina Ragnarsson och Philip Sjöström försäkrar att deltagaren i studien har 

fått information om undersökningens syfte och bakgrund. Forskarna har informerat att deltagandet är 

frivilligt, deltagaren har själv rätt att bestämma över sin medverkan och har rätt att avbryta 

medverkan utan att ange orsak. Enbart forskarna kommer ta del av deltagarens personliga 

information, deltagaren kommer vara anonym, allt material och all information som framkommer 

under intervjun kommer vara konfidentiellt. De uppgifter som härleds av intervjun kommer enbart 

användas för studiens ändamål. Jag samtycker här med att delta i denna studie om upplevelser om 

målstyrning och målkongruens påverkan på arbetsmotivation och arbetsprestation. 
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_______________________________  _______________________________ 
	  


