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Många motivationsteorier existerar vilka försöker beskriva drivkraften 
bakom våra handlingar. En sådan är goal-setting teorin enligt vilken 
specifika svåra mål skapar bättre prestationer. Self-efficacy påverkar 
dessutom influensen av mål eftersom individer med hög self-efficacy 
tenderar att engagera sig mer kring uppsatta mål. Effekten av mål 
verkar även bero på nivån av komplexitet i en uppgift. Syftet med 
studien var därför att vidare undersöka hur goal-setting och self-
efficacy tillsammans påverkar prestationer på uppgifter med olika 
grad av komplexitet. En enkätundersökning med 145 
undersökningsdeltagare genomfördes där prestation på två olika 
uppgifter testades med och utan mål samt relaterades till generell self-
efficacy. Resultaten visade dock inga signifikanta skillnader i 
prestation mellan grupper som blev tilldelade specifika svåra mål och 
grupper som inte blev tilldelade tydliga mål. Ingen signifikant 
påverkan av self-efficacy kunde heller påvisas för de olika 
betingelserna. Resultaten antas främst bero på uppgifternas korta 
tidsspann, deltagarnas egen förmåga och uppgifternas svårighetsgrad. 

 
 
Förmågan att prestera bra på en uppgift är en eftertraktad tillgång, både för oss själva 
men också för arbetsgivare. För att kunna prestera bra på en uppgift är det dock viktigt 
att vi är motiverade. Vissa uppgifter finner vi naturligt motiverande, svårigheten ligger 
dock i att skapa motivation för sådana uppgifter som vi inte finner naturligt motiverande 
(Bandura & Wood, 1989). Förmågan att skapa motivation är därför något som studerats 
utförligt och många olika motivationsteorier existerar idag (Woods & West, 2010). En 
sådan motivationsteori är goal-setting vilken beskriver hur uppsättandet av olika mål 
påverkar vår prestation (Locke & Latham, 2002). Tanken med motivationsteorier är att 
dessa ska försöka hjälpa oss genom att få oss att förstå hur vi kan rikta vårt beteende 
och på så sätt förbättra vår prestation. Historiskt sett har det dock visat sig svårt för 
motivationsteorier att förklara beteende (Locke, Shaw, Saari & Latham, 1981). En 
anledning till detta kan vara att det finns så många olika faktorer som kan påverka vår 
motivation vid ett och samma tillfälle (Locke & Latham, 1984). Dessutom har forskning 
visat att uppgiftens karaktär spelar en viktig roll i hur vi presterar och vilken typ av 
motivation som är mest effektiv (Locke & Latham, 2006). Tidigare studier har till 
exempel visat att goal-setting har en positiv effekt på prestationer men att detta främst 
gäller för enklare uppgifter, samtidigt som resultaten varit mer tvetydiga för uppgifter 
av mer komplex karaktär (Locke & Latham, 2006). Föreliggande studie avsåg därför att 
specifikt undersöka prestationer under inflytandet av goal-setting samt undersöka hur 
dessa prestationer påverkades beroende på uppgiftens karaktär. 
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Goal-setting teori 
Goal-setting är en väl etablerad teori inom motivationsforskning (Locke & Latham, 2006) 
som försöker beskriva hur olika typer av mål påverkar vår motivation och våra handlingar. 
Enligt Landy och Becker (1987) finns det ingen annan motivationsteori som har så stort 
empiriskt stöd som goal-setting både på individ- och gruppnivå. Woods och West (2010) 
menar till och med att goal-setting för tillfället är den mest inflytelserika av alla 
motivationsteorier inom rådande management praktik. De menar att detta delvis beror på 
den mängd forskning som gjorts kring teorin men att det också beror på den mängd robusta 
fynd som goal-setting teorin förknippas med. Goal-setting teorins skapelse tillskrivs ofta 
organisationspsykologerna Gary Locke och Edwin Latham eftersom dessa tillsammans 
bedrivit en stor del av den forskning som existerar på området och därmed också står för 
en stor del av den litteratur som existerar. Locke och Latham (2002) menar att uppsatta 
mål resulterar i bättre prestationer och att individer generellt presterar bättre med mål 
jämfört med när de utför samma uppgifter utan mål. Ett exempel på detta är en studie 
som visade att barn som fick sätta upp mål för hur många situps de skulle utföra på två 
minuter gjorde signifikant fler situps än barn i en annan grupp som utförde situps utan 
mål (Weinberg, Bruya, Longino & Jackson, 1988). Locke (1996) menar även att ju mer 
specifika målen är desto tydligare är deras påverkan på prestationen. För att åstadkomma 
hög specificitet i uppsatta mål försöker man därför generellt sett kvantifiera det önskade 
målet; en process som är tänkt att reducera variansen bland erhållna prestationer genom att 
minska tvetydigheten kring vad det är som ska uppnås (Locke, 1996). En metaanalys av 
Locke et al. (1981) där 24 olika goal-setting experiment undersöktes visade också att 
individer som blev tilldelade specifika och utmanande mål presterade bättre än individer 
som inte blev tilldelade tydliga mål. Locke et al. (1981) fastställer även att specifika mål 
oftast leder till bättre prestationer än vaga mål som ”gör ditt bästa”. De visade även att 
deltagare som blir instruerade att göra sitt bästa generellt presterar på samma nivå som 
deltagare som inte blir tilldelade några mål alls. En anledning till detta menar Latham och 
Locke (2006) är att vaga mål som att ”göra ens bästa” ger deltagare möjligheten att inte 
vara lika hårda mot sig själva när de utvärderar sin prestation. Detta eftersom att göra sitt 
bästa leder till en subjektiv bedömning av prestationen istället för den objektiva måttstock 
som ett specifikt mål hade gett upphov till. 
 
Specifika och svåra mål 
En av anledningarna till att specifika mål har en positiv effekt på prestationen är att de 
riktar individens uppmärksamhet mot den stundande uppgiften och bort från oväsentliga 
detaljer (Kahneman, 1973). Specifika mål talar därför om för utövaren var denne ska 
koncentrera sig och precis vad denne bör göra (Latham, Mitchell & Dossett, 1978). 
Dessutom har det visat sig att specifika mål leder till att utövare skapar handlingsplaner 
för att uppnå dessa mål (Latham & Baldes, 1975). En förlängning av detta är också att 
utövare med specifika mål i tanke ofta reviderar, byter eller skapar nya och förbättrade 
strategier i de fall de inte uppnår det uppsatta målet på första försöket (Earley, 
Wojnaroski & Prest, 1987). Utöver detta påverkar även målens svårighetsgrad nivån av 
prestation och ju svårare mål som sätts desto bättre presterar man. Detta förutsätter dock att 
målen är möjliga att uppnå, att de accepteras av personen i fråga och att det inte finns andra 
motstridiga mål (Locke & Latham, 2006). Locke och Latham (2006) har funnit att det 
existerar ett positivt linjärt samband mellan målets svårighetsgrad och prestationen på en 
uppgift och de menar att svåra mål generellt sett leder till större ansträngning och 
uthållighet än vaga eller enklare mål. Det ska dock nämnas att det kan finnas risker med att 



 3 

sätta för höga mål då detta i vissa fall kan leda till ett för stort risktagande som i sin tur kan 
leda till försämrade prestationer, även om ökat risktagande ibland också kan resultera i 
förbättrade prestationer (Knight, Durham & Locke, 2001). Att svåra och specifika mål 
förbättrar prestationen har bevisats i flera studier och observationerna kring goal-settingens 
effekter är typiskt väldigt robusta. Locke (1996) fann exempelvis att 90 % av undersökta 
studier kring svåra och specifika mål producerade positiva effekter på prestationen. De 
observerade effekterna av goal-setting har också visat sig gälla när uppgifter testats med 
olika typer av metoder, i olika länder och med uppgifter vars tidsspann varierat från en 
minut till flera år (Locke, 1996). 
 
Feedback 
En annan viktig faktor när det kommer till effekterna av goal-setting är behovet av 
feedback. Forskning har visat att mål endast översätts till ökad prestation då utövaren får 
tillgång till kontinuerlig feedback som beskriver dennes prestation i relation till målet 
(Locke, 1996). Om utövare inte får kontinuerlig feedback i relation till deras prestation 
eller resultat så är det svårt för dem att anpassa sina strategier och ansträngning till en 
lämplig nivå för att uppnå målet. Om en utövare exempelvis får vetskap om att dennes 
prestation ligger under den uppsatta målnivån tenderar denne generellt att öka sin 
ansträngning eller testa nya strategier för att uppnå målet (Matsui, Okada & Inoshita, 
1983). På motsvarande sätt skapar även en prestation över eller i nivå med målnivån ofta 
en tillfredsställande känsla hos utövaren som resulterar i att denne känner energi att 
fortsätta anstränga sig och ibland även att ta sikte på ännu svårare mål (Wood, Bandura & 
Bailey, 1990). Det är därför viktigt med både tydliga mål och feedback för att maximera en 
utövares prestation (Bandura & Cervone, 1983). Det är dock viktigt att nämna att det även 
finns en mängd andra faktorer som kan påverka prestationen på olika typer av uppgifter, 
däribland inte minst saker som träning och tillgång till resurser (Locke & Latham, 1984).  
 
Tilldelade mål 
Ett antal studier har också undersökt huruvida utövares prestationer påverkas av att de 
fått vara med och bestämma målen, detta jämfört med om de blivit tilldelade ett mål av 
någon annan. En studie av Dossett, Latham och Mitchell (1979) visade dock att när 
målets svårighetsgrad hölls konstant så skilde sig inte prestationer signifikant mellan 
grupper som fick vara med och bestämma sina egna mål jämfört med grupper som blev 
tilldelade mål. Latham et al. (1978) fann dock att anställda som fick vara med och 
bestämma sina egna mål generellt satte högre mål för sig själva än de som deras 
överordnade hade tilldelat dem. Dessa anställda presterade också bättre än övriga 
anställda som endast blev tilldelade mål vilket bara understryker tidigare nämnda fynd 
om att svårare mål också leder till bättre prestation. Ett fåtal studier utförda av bland 
annat Miriam Erez har dock funnit att grupper som blivit tilldelade mål av en ansvarig 
resulterade i sämre prestationer än hos grupper som fick vara med och bestämma sina 
egna mål även i de fall där målets svårighetsgrad hölls konstant (Erez, 1986; Erez & 
Arad, 1986; Erez & Earley, 1987; Erez, Earley & Hulin, 1985). Denna negativa effekt 
på prestationen visade sig dock bero på det faktum att försöksledaren i dessa studier inte 
uttryckt någon rational för de uppsatta målen gentemot undersökningsdeltagarna 
(Latham, Erez & Locke, 1988). När undersökningsdeltagarna erbjöds en logisk 
förklaring till de tilldelade målen så försvann också skillnaderna i prestation mellan de 
som blev tilldelade mål och de som fick vara med och bestämma sina egna mål (Latham 
et al., 1988). Tilldelade mål är således lika effektiva som gemensamt satta mål för att 
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förbättra prestationen om de medföljs av en logisk förklaring till varför målet satts 
(Latham & Locke, 2006). 
 
Uppgiftens komplexitet 
Utöver detta har forskning även visat att effekten av goal-setting är som starkast när det 
kommer till enklare och mindre komplexa uppgifter (Locke & Latham, 2006). Wood 
(1986) definierade komplexiteten i en uppgift som en kombination mellan antalet 
beståndsdelar i en uppgift, behov av koordination mellan dessa beståndsdelar samt 
huruvida relationen mellan beståndsdelarna förändras över tid. I tidigare studier har 
exempelvis enkla schemaläggningsuppgifter (Winters & Latham, 1996) samt mer 
komplexa uppgifter som flygledarsimulationer (Kanfer & Ackerman, 1989) använts. 
Bandura och Wood (1989) menar vidare att goal-setting har en positiv effekt på 
prestationer genom att motivation genereras för relativt ointressanta uppgifter som 
uppgifterna inte kan generera på egen hand. För uppgifter som är intressanta i sig menar de 
att goal-setting inte har någon effekt, detta på grund av att uppgifter som är intressanta för 
individen kan generera ansträngning, uthållighet och strategisk planering på egen hand. 
Bandura och Schunk (1981) visade exempelvis att mål fungerade som bäst på relativt 
enkla och ointressanta uppgifter såsom att addera siffror. Locke et al. (1981) menade också 
att en anledning till detta kan vara att mål har en direkt effekt på ansträngning och 
uthållighet, vilket leder till ökad prestation, åtminstone på enklare uppgifter. Detta står i 
viss kontrast mot prestationer på mer komplexa uppgifter där effekten av goal-setting 
generellt observerats vara mindre, exempelvis vid uppgifter som affärssimuleringar och 
forskningsarbete (Wood, Mento & Locke, 1987). Detta tros dels bero på att vid svårare och 
mer komplexa uppgifter beror effekterna av mål i större utsträckning på utövarens egen 
förmåga att kunna implementera lämpliga strategier och att ökad ansträngning och 
uthållighet för sig därför inte nödvändigtvis leder till ökad prestation (Locke & Latham, 
2002). Eftersom individer varierar i hög grad när det kommer till förmåga att implementera 
lämpliga strategier kan detta vara en förklaring till varför effekten av mål generellt också 
observerats bli mindre för mer komplexa uppgifter (Wood et al., 1987).  
 
En studie av Earley, Connolly och Ekegren (1989) visade dessutom att svåra och specifika 
mål ibland kan ha negativa effekter på prestationen om en uppgift är komplex för 
individen. När individer saknar tillräcklig kunskap och förmåga att uppnå ett mål kan 
därför ett specifikt tilldelat mål resultera i sämre prestationer än om individen endast blir 
instruerad att göra sitt bästa (Latham & Locke, 2006). I sådana fall menar Latham och 
Locke (2006) att ett prestationsmål kan leda till att individen fokuserar sina förmågor 
endast till ren och skär ansträngning, vilket inte leder till ökad prestation om adekvat 
kunskap att uppnå målet saknas. Latham och Locke (2006) menar vidare att specifika 
inlärningsmål därför kan fungera bättre än prestationsmål för att maximera prestationen på 
mer komplexa uppgifter. Detta genom att individens uppmärksamhet istället riktas mot att 
upptäcka nya strategier för att behärska uppgiften. Sammantaget har studier visat att även 
om effekten av goal-setting är robust för enklare uppgifter så kan svåra och specifika mål 
generera olika typer av prestationer för mer komplexa uppgifter och ibland även resultera i 
sämre prestationer än om inga mål alls tilldelats. Det ska dock understrykas att positiva 
effekter av goal-setting även har uppmätts för mer komplexa uppgifter och detta i ett flertal 
studier (Wood et al., 1987), även om effekterna i dessa studier varit mindre än för enklare 
uppgifter. Därtill fann en studie av Smith, Locke och Barry (1990) som undersökte 
arbetsgruppers prestation på en komplex affärssimuleringsuppgift till en början små 
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effekter av mål som sedan observerades bli starkare vid senare sessioner. Detta föreslår 
även att en fördröjningseffekt av svåra och specifika mål kan existera när det kommer till 
mer komplexa uppgifter.  
 
Tidspress 
Tidspress kan dessutom spela en roll i sambandet mellan goal-setting och prestation. Detta 
genom att individer som strävar efter att uppnå mål generellt har svårare att upptäcka 
adekvata strategier för komplexa uppgifter när en tidspress existerar (Locke, 1996). I rak 
motsats till detta fann dock Andrews och Farris (1972) att tidspress var förknippat med 
bättre prestationer bland forskare och ingenjörer, vars arbetsuppgifter får anses vara högst 
komplexa. Dessutom fann Bassett (1979) att uppgifter med kortare tidsspann resulterade i 
snabbare arbetstakt hos undersökningsdeltagare än för samma arbetsuppgifter med längre 
tidsspann. Hall och Lawler (1971) fann dock inga sådana samband mellan tidspress och 
prestation. Dessa tvetydigheter kring effekterna av tidspress för prestationer kan eventuellt 
ha att göra med nivån av komplexitet i de uppgifter som testats. Christensen-Szalanski 
(1980) fann också att undersökningsdeltagare som gavs ett kort tidsspann för att lösa en 
uppgift använde mindre komplexa och mindre adekvata strategier än 
undersökningsdeltagare som gavs ett längre tidsspann för att lösa samma uppgift. Denna 
effekt av tidspress kan möjligtvis också förklara varför goal-setting inte har lika stark 
inverkan på komplexa uppgifter som för enklare uppgifter. Detta eftersom mindre 
komplexa strategier ofta är tillräckliga för att kunna prestera bra på enklare uppgifter.  
 
Tidigare studier har därmed visat på varierande resultat när det kommer till effekterna av 
goal-setting på mer komplexa uppgifter. Exempelvis verkar kunskap och förmåga hos en 
individ spela en viktig roll i om ett uppsatt mål resulterar i förbättrad prestation eller inte. 
Dessutom har studier visat att goal-setting både kan ha negativa och positiva effekter på 
prestationen om en uppgift är komplex för individen. Detta kan ytterligare påverkas av den 
tidsrymd som uppgifter utförs under där tidigare studier visat att tidspress både kan 
förbättra och försämra prestationer. Forskning kring goal-settingens effekter på komplexa 
uppgifter visar därmed på tvetydiga och ibland direkt motstridiga resultat och verkar i 
många fall skilja sig från effekterna på enklare uppgifter. Utöver detta har merparten av 
studier kring effekterna av goal-setting baserats på sådana enklare uppgifter och Chesney 
och Locke (1991) menar att effekterna av goal-setting på mer komplexa uppgifter till stor 
del har försummats inom forskningen. Med anledning av detta är det därmed tydligt att 
goal-setting behöver studeras ytterligare, framför allt när det kommer till dess effekter på 
mer komplexa uppgifter.  
 
Self-efficacy 
Utöver detta menar Locke och Latham (2006) också att det finns flera andra faktorer som 
influerar hur mål påverkar prestationer. En sådan faktor är self-efficacy. Self-efficacy 
översatt till svenska betyder ungefär ”självförmåga” och syftar till en persons uppfattningar 
om den egna förmågan (Bandura, 1993). En person med hög nivå av upplevd self-efficacy 
har således stor tilltro till den egna förmågan att utföra uppgifter och uppnå mål (Ormrod, 
2006). Locke och Latham (2006) menar att hög grad av self-efficacy hos en person bidrar 
till större engagemang kring uppsatta mål och därför också resulterar i bättre prestationer. 
Utöver detta menar Locke (1996) även att nivån av self-efficacy direkt påverkar 
prestationen och vilken svårighetsnivå en person tenderar att sätta eller acceptera för sig 
själv på en uppgift. Relationen mellan self-efficacy och goal-setting är viktig att notera då 
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personer med hög self-efficacy tenderar att sätta högre mål för sig själva än personer med 
lägre grad av self-efficacy (Bandura, 1997). Dessutom tenderar personer med hög self-
efficacy att engagera sig mer även kring tilldelade mål (Locke & Latham, 1990). Utöver 
detta utvecklar personer med hög self-efficacy generellt även effektivare strategier för att 
uppnå sina mål samt reagerar generellt sett mer positivt på negativ feedback jämfört med 
personer med lägre grad av self-efficacy (Locke & Latham, 1990). På grund av detta är det 
också mer sannolikt att personer med hög self-efficacy utvecklar nya strategier och svarar 
med förnyade ansträngningar även efter upplevda motgångar (Locke, 1996). Således har 
self-efficacy både en direkt och en indirekt påverkan på prestation och skapar tillsammans 
med uppsättandet av mål generellt större engagemang och motivation för olika typer av 
uppgifter (Locke, 1996). Baum och Locke (2004) visade exempelvis i en studie om 
företagstillväxt att uppsättandet av mål i kombination med self-efficacy hade en direkt 
inverkan på ett företags framtida ekonomiska tillväxt. Dock visade Audia, Locke och 
Smith (2000) att för hög grad av upplevd self-efficacy kan leda till en övertro till den egna 
förmågan som i vissa fall kan vara skadlig om den baseras på antaganden eller 
förhållanden som inte längre stämmer. När man mäter en individs grad av self-efficacy kan 
man också använda eller utveckla test som mäter uppfattningar om domänspecifika 
förmågor. Den mest använda skalan för att mäta self-efficacy är dock en skala som mäter 
generell, alltså inte domänspecifik, self-efficacy s.k. ”generalized self-efficacy” 
(Schwarzer & Jerusalem, 1995).  
 
Sammanfattningsvis har forskning således visat att specifika svåra mål tenderar att leda till 
bättre prestationer. Relationen mellan goal-setting och prestation kan dock påverkas av en 
rad andra faktorer såsom exempelvis förmåga, tillgång till feedback, tidspress, uppgiftens 
komplexitet, m.fl. Vidare kan denna relation också påverkas av en individs grad av 
upplevd self-efficacy. Detta beror framför allt på att personer med högre grad av self-
efficacy tenderar att acceptera och engagera sig mer även kring svårare mål. Däremot är 
forskningen tvetydig kring hur denna relation påverkas av nivån av komplexitet i en 
uppgift. Detta samband är därmed viktigt och intressant att undersöka ytterligare 
eftersom dagens arbetsuppgifter blir mer och mer komplexa och ökad förståelse för hur 
mål påverkar dessa typer av uppgifter är därmed nödvändig. Syftet med denna studie 
var därför att vidare undersöka hur goal-setting och self-efficacy påverkar prestationer 
på uppgifter med olika grad av komplexitet. Ett experiment genomfördes därför där 
uppgifter med olika grad av komplexitet testades både med och utan mål. Dessutom 
utfördes en uppmätning av respondenternas olika grader av upplevd self-efficacy. 
Hypotesen var att specifika svåra mål skulle resultera i förbättrade prestationer för en 
enkel uppgift men att denna effekt skulle vara svagare för en svår uppgift. Dessa 
relationer förväntades ytterligare skilja sig baserat på graden av upplevd self-efficacy 
hos undersökningsdeltagarna.  

 
 

Metod 
 
Undersökningsdeltagare 
Undersökningsdeltagare rekryterades främst genom ett bekvämlighetsurval. En mindre 
andel deltagare rekryterades dock även med hjälp av andra deltagare genom ett 
snöbollsurval. Detta gjordes för att uppnå god spridning i både ålder och kön bland 
respondenterna. Totalt deltog 145 undersökningsdeltagare i studien, 66 kvinnor och 79 
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män. Respondenternas åldrar varierade från 19 till 58 år med en genomsnittlig ålder på 
31,16 år (SD = 7,78). Deltagarnas utbildningsnivå varierade mellan gymnasieutbildning 
(15 %), högskoleutbildning mindre än 3 år (17 %) och högskoleutbildning 3 år eller mer 
(68 %). Alla deltagare hade svenska som modersmål. Nödvändigt antal 
undersökningsdeltagare per betingelse bestämdes genom en a priori power analys 
baserat på en tidigare förstudie av uppsatsförfattaren (Jelassi, 2017). Baserat på en 
önskad power om 0,95 behövdes därmed minst 40 undersökningsdeltagare per 
betingelse för att korrelationer skulle bli signifikanta för en Bonferronikorrigerad 
alfanivå = 0,01. Endast partiell data registrerades för 3 undersökningsdeltagare vilket 
ledde till ett bortfall av dessa 3 respondenter för den svåra uppgiften. Totalt genomförde 
därför 145 deltagare den lätta uppgiften och 142 deltagare den svåra uppgiften. 
 
Material 
En enkät delades ut till deltagarna. Förutom bakgrundsfrågor innehöll enkäten två 
prestationstest uppdelade på en ”lätt” och en ”svår” uppgift. Den lätta uppgiften bestod 
av ett stort antal mindre textrutor där instruktionen till deltagarna var att fylla i siffror i 
rutorna från ett och framåt med en siffra per ruta (1,2,3,4…osv.). Deltagarna hade för 
denna uppgift 60 sekunder på sig att fylla i så många siffror de hann i rutorna. 
Uppgiften poängsattes utefter antalet korrekt nedskrivna siffror. Den svåra uppgiften 
bestod av en s.k. ”ordbox” om 4 x 4 bokstäver i ett rutnät där instruktionen till 
deltagarna var att försöka identifiera och skriva ned ord de kunde hitta i boxen. 
Bokstäverna i ordboxen var placerade så att det skulle vara relativt svårt att hitta ord. 
Deltagarna hade för denna uppgift 90 sekunder på sig att skriva ned så många ord som 
möjligt. Textrutor hade försetts under boxen för detta ändamål. Deltagarna blev 
instruerade att endast ord där bokstäverna angränsade till varandra i ordboxen skulle 
räknas som giltiga. I övrigt skedde poängsättning på ordboxen utefter antal korrekt 
nedskrivna ord.  
 
Respondenterna randomiserades till två olika betingelser. Den ena gruppen fick göra 
uppgifterna med specifika tilldelade mål medan den andra gruppen endast blev 
instruerade att ”göra sitt bästa”. Målet för den svåra uppgiften var att skriva ned 12 
korrekta ord. Två olika mål testades för den lätta uppgiften. Detta på grund av osäkerhet 
kring vilken nivå på målet som skulle erbjuda optimal svårighetsgrad och således vara 
mest motiverande. Vissa deltagare blev därför instruerade att försöka hinna till siffran 
50 medan andra blev instruerade att försöka hinna till siffran 60. En logisk rational för 
de tilldelade målen uttrycktes även i instruktionerna. Rationalen som gavs var att 
prestationer har visat sig förbättras av tydliga och specifika mål. De textrutor som hade 
försetts för att skriva ned ord på den svåra uppgiften var även numrerade. Detta för att 
deltagarna skulle kunna vara medvetna om det antal ord de hade skrivit ned. En timer 
visade även den tid respondenterna hade kvar på respektive uppgift. När timern räknat 
ned till noll så avslutades respektive deltest och respondenten skickades automatiskt 
vidare till nästa sida. En kontrollfråga administrerades även efter respektive uppgift med 
mål för att säkerställa att respondenterna faktiskt kom ihåg sina mål, vilket merparten 
gjorde.  
 
Enkäten innehöll även ett validerat self-efficacy test med ett batteri av flervalsfrågor 
som mäter generell grad av self-efficacy (Koskinen-Hagman, Schwarzer & Jerusalem, 
1999). Cronbachs alfa för self-efficacy testet har vid tidigare studier uppmätts variera 
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från .76 till .90, med merparten av mätningarna kring höga 0.80 (Schwarzer & 
Jerusalem, 1995). Self-efficacy testet innehöll totalt 10 frågor. Exempel på en av 
frågorna var: ”Vilket problem jag än ställs inför kan jag hitta en lösning?” Och 
svarsalternativen var: instämmer helt (4), instämmer delvis (3), tar delvis avstånd 
från (2) eller tar helt avstånd från (1). En total poängsumma beräknades sedan för varje 
respondent. Denna sammanräknade poängsumma representerade sedan respektive 
respondents generella grad av self-efficacy. 
 
Procedur  
Enkäten som respondenterna genomförde delades ut på Facebook samt via 
privatmeddelande och randomiserade deltagarna till de olika betingelserna, dvs. till 
uppgifter med eller utan mål. Alla undersökningsdeltagare informerades om att enkäten 
skulle utföras på dator. Inga läsplattor, mobiltelefoner eller liknande enheter utan fysiskt 
tangentbord tilläts på grund av utformningen av prestationstestet. Detta för att 
säkerställa att inga uppmätta skillnader i prestationer skulle bero på skillnader i de 
anordningar som använts av deltagarna. För att säkerställa att alla deltagare utförde 
enkäten på dator var den första frågan: ”Gör du den här enkäten på en dator?” Om en 
deltagare svarade ”Nej” på denna fråga så avslutades enkäten och inga data samlades 
således in för den individen. På samma sätt bekräftades även att alla deltagare hade 
svenska som modersmål (eller talade flytande svenska). Detta för att säkra att inga 
prestationsskillnader heller skulle bero på skillnader i språkkunnighet. Alla deltagare 
informerades om studiens syfte och att deltagandet var frivilligt och anonymt. 
Deltagarna fick tillgång till enkäten via en anonym länk och inga personidentifierande 
uppgifter samlades in. Datainsamling skedde tills önskat antal respondenter hade 
uppnåtts.  
 
 

Resul ta t  
 

I Tabell 1 redovisas medelvärden och standardavvikelser för prestationer på de olika 
uppgifterna, med och utan de olika målen. Inga skillnader i medelvärden observerades 
för den svåra uppgiften och väldigt små skillnader i medelvärden observerades för den 
lätta uppgiften (se Tabell 1).  Spridningen i resultat observerades dock vara något lägre 
för de grupper som fick utföra den lätta uppgiften med mål jämfört med de som fick 
utföra samma uppgift utan mål (se Tabell 1). En envägs oberoende ANOVA 
genomfördes för att signifikanspröva skillnaderna mellan gruppernas prestationer på 
den lätta uppgiften. Inga signifikanta skillnader kunde dock påvisas (F2,142 = 0,47, 
p > 0,05). Tvåsidig signifikansprövning med en alfanivå om 5 % tillämpades. 
 
Tabell 1. Medelvärden (och standardavvikelser) för prestationer. 
Prestationstest N Medelvärde (SD) 
Lätt (utan mål) 42 51,93 (14,71) 
Lätt (mål=50) 42 49,48 (12,93) 
Lätt (mål=60) 61 51,80 (12,64) 
Svår (utan mål) 42 9,10 (3,91) 
Svår (mål=12)                   100 9,10 (4,21) 
 



 9 

Undersökningsdeltagarna visade totalt upp mellan 17 och 40 poäng på self-efficacy 
testet, med en median om 32 poäng (SD = 4,23, N = 145).  Korrelationer mellan 
upplevd self-efficacy och prestation på de olika uppgifterna redovisas i Tabell 2. 
Tvåsidiga signifikansprövningar utfördes för alla korrelationer och en 
Bonferronikorrigerad alfanivå om 1 % tillämpades. Inga av de uppmätta korrelationerna 
visade dock på några signifikanta samband mellan self-efficacy och prestation (se 
Tabell 2). 
 
Tabell 2. Korrelationer (Pearsons r) mellan self-efficacy och prestationer. 
Prestationstest N   Korrelation                 p 
Lätt (utan mål) 42        ,25              0,12 
Lätt (mål=50) 42        ,19              0,23 
Lätt (mål=60) 61        ,15              0,24 
Svår (utan mål) 42       -,04              0,82 
Svår (mål=12)                   100        ,12              0,25 
 
 
 Diskussion  
 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka hur goal-setting och self-
efficacy påverkar prestationer på uppgifter med olika grad av komplexitet. Eftersom 
tidigare studier pekat på tydliga positiva effekter av goal-setting för enklare uppgifter 
men visat på mer tvetydiga effekter för komplexa uppgifter (Chesney & Locke, 1991; 
Wood et al., 1987) så var denna relation också av särskilt intresse. En lätt och en svår 
uppgift testades, med och utan mål. Detta i kombination med en undersökning av 
respondenternas olika grader av upplevd self-efficacy. Studien fann dock inga 
signifikanta skillnader i prestation mellan grupper som blev tilldelade specifika svåra 
mål och grupper som inte blev tilldelade tydliga mål, detta varken för den lätta eller den 
svåra uppgiften (se Tabell 1). Däremot observerades en något lägre spridning bland 
prestationer för de grupper som fick utföra den lätta uppgiften med mål jämfört med de 
som fick utföra samma uppgift utan mål (se Tabell 1). Studien fann heller inga 
signifikanta samband mellan self-efficacy och prestation på de olika uppgifterna (se 
Tabell 2). Hypoteserna i föreliggande studie fick därmed inte stöd. 
 
Att föreliggande studie inte fann några signifikanta skillnader i prestation mellan 
grupper som utförde uppgifter med eller utan mål, oavsett om dessa uppgifter var av 
lättare eller svårare karaktär, gick emot resultaten i tidigare studier som visat att 
specifika svåra mål generellt förbättrar prestationer (Locke & Latham, 2002). Att inga 
signifikanta samband mellan deltagarnas upplevda self-efficacy och deras prestationer 
gick att påvisa är även det i oenlighet med tidigare forskning (Locke, 1996).  
 
Locke och Latham (2006) menade att målets svårighetsgrad är direkt proportionellt till 
den nivå av prestation som genereras och att utmanande mål därför leder till bättre 
prestationer än lågt satta mål. En möjlig förklaring till att hypoteserna i föreliggande 
studie inte fick stöd skulle därför kunna vara att målen helt enkelt inte var tillräckligt 
utmanande och därför inte ledde till förbättrade prestationer. Detta bör dock inte vara 
fallet för den svårare uppgiften eftersom den genomsnittliga prestationen för denna 
uppgift uppmättes till 9,10 ord där målet var satt till 12 ord. För den enkla uppgiften 
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observerades dock att det lägre av målen (mål = 50) kan ha varit något i underkant, detta 
eftersom den genomsnittliga prestationen utan mål uppmättes till 51,93. Dock kunde 
heller ingen signifikant skillnad i prestation påvisas mellan den andra målgruppen (mål 
= 60) och gruppen som inte fick något mål vilket tyder på att bristen på effekt 
antagligen inte berodde på att målen var för lågt satta. 
 
Effekten av goal-setting bygger som tidigare nämnts till viss del också på premissen att 
specifika svåra mål kan skapa motivation för mer ointressanta uppgifter som uppgiften i 
sig inte kan generera på egen hand (Bandura & Wood, 1989). Med detta i åtanke kan 
man undra om bristen på förväntade effekter av goal-setting i föreliggande studie 
berodde på att undersökningsdeltagarna redan hade en hög grad av inre motivation för 
att utföra uppgifterna. Om deltagarna således redan var högst motiverade för att prestera 
på de olika uppgifterna skulle detta kunna vara en förklaring till varför de svåra och 
specifika målen hade svårt att generera ytterligare motivation.  
 
Andrews och Farris (1972) fann också att tidspress kan resultera i förhöjd motivation 
för en uppgift och därigenom förbättra prestationer. Bassett (1979) fann dessutom att 
uppgifter med kortare tidsspann kan resultera i snabbare arbetstakt hos 
undersökningsdeltagare. Dessa observerade effekter av tidspress skulle kunna erbjuda 
en förklaring till varför föreliggande studie inte funnit några signifikanta effekter av 
goal-setting. Eftersom de uppgifter som testades i föreliggande studie utfördes under 
tidspress (60 och 90 sekunder) skulle detta således kunnat resultera i en förhöjd 
motivationsnivå hos alla deltagare som i slutändan gjorde det svårt för de tilldelade 
målen att skapa ytterligare motivation för uppgifterna. Med detta sagt så har goal-setting 
tidigare visat sig ha positiva effekter även på uppgifter med kortare tidsspann och har 
visat sig förbättra prestationer på uppgifter med så korta tidsspann som en minut 
(Locke, 1996).  
 
Dessa tidigare fynd har dock mestadels observerats för uppgifter av enklare karaktär och 
gäller således kanske inte för mer komplexa uppgifter. Locke (1996) menade också att 
individer som strävar efter att uppnå mål generellt har svårare att upptäcka adekvata 
strategier för mer komplexa uppgifter när en tidspress existerar. Detta faktum skulle 
således kunna vara en förklaring till varför effekten av goal-setting uteblivit i föreliggande 
studie, åtminstone för den svårare uppgiften. Locke och Latham (2002) menade också att 
effekten av goal-setting för svårare uppgifter i större utsträckning beror på utövarens 
egen förmåga att implementera lämpliga strategier. Därför kan det mycket väl vara så 
att de korta tidsspann som använts i föreliggande studie helt enkelt inte varit tillräckligt 
långa för att lämpliga strategier ska ha kunnat utvecklas av deltagarna. 
 
Utöver detta kan den fördröjningseffekt som observerats för goal-setting på mer 
komplexa uppgifter (Smith et al., 1990) även erbjuda en förklaring till varför de 
förväntade effekterna av goal-setting uteblivit för den svårare uppgiften i föreliggande 
studie. Eftersom deltagarna i föreliggande studie endast utförde uppgifterna en gång och 
med relativt korta tidsspann kan det således vara så att målen inte hunnit ha någon 
effekt på den svåra uppgiften. Om uppgiften istället testats flera gånger per deltagare 
eller med längre tidsspann kanske denna fördröjningseffekt av mål skulle framträtt för 
den svårare uppgiften. En möjlig fördröjningseffekt av mål för svårare uppgifter kan 
dock inte förklara bristen på effekt på den enklare uppgiften i föreliggande studie 
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eftersom ökningar i ren och skär ansträngning på egen hand borde lett till ökade 
prestationer för dessa uppgifter (Locke et al., 1981). 
 
Locke et al. (1988) har dessutom visat att effekten av goal-setting kan bero på olika 
kontextuella faktorer som exempelvis hur uppgifter och mål beskrivs till 
undersökningsdeltagare. Variation i de beskrivningar som medföljer olika uppgifter och 
tilldelade mål är dock svårt att fullständigt kontrollera för. Beskrivningen av uppgifter 
och tilldelade mål i föreliggande studie var dock utförliga, tydliga och noggranna med i 
vissa fall fetstil och understrykningar för att specifikt framhäva de respektive 
uppgifternas mål. Det är därför uppsatsförfattarens mening att inga avsaknader av 
förväntade effekter bör kunna hänföras till brister i uppgifternas beskrivningar. Det 
faktum att enkäten genomfördes online kan dock ha haft en inverkan på resultatet. Detta 
speciellt om effekten av tilldelade mål är beroende av att försöksledaren som tilldelar 
målen är närvarande. De flesta tidigare studier har också utfört sina experiment med en 
närvarande försöksledare (se exempelvis Latham et al., 1988) i motsats till föreliggande 
studie där all datainsamling skedde online och således utan närvarande försöksledare. 
 
När det kommer till relationen mellan goal-setting och self-efficacy fann föreliggande 
studie alltså inga signifikanta resultat i linje med tidigare studier som visat att personer 
med högre grad av upplevd self-efficacy tenderar att prestera bättre och engagera sig 
mer kring uppsatta mål (Baum & Locke, 2004; Locke, 1996; Locke & Latham, 1990). 
En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara den skala som användes för att mäta 
self-efficacy i föreliggande studie. Den använda skalan (Koskinen-Hagman et al., 1999) 
är som tidigare nämnts en så kallad generell self-efficacy skala och mäter därför 
generella uppfattningar om den upplevda förmågan. Detta till skillnad från mer 
domänspecifika self-efficacy skalor som är skräddarsydda för att mäta uppfattningar om 
den egna förmågan inom specifika områden. Det behöver således inte nödvändigtvis 
vara så att uppfattningar om generell förmåga därför översatts till förbättrade 
prestationer på just den typen av uppgifter som användes i föreliggande studie. Audia et 
al. (2000) visade också att om upplevd self-efficacy baseras på förhållanden som inte är 
relevanta för den stundande situationen kan detta till och med leda till försämrade 
prestationer i vissa fall. Detta skulle således kunna vara en förklaring till varför inga 
resultat i linje med tidigare studier observerades för sambandet mellan self-efficacy och 
prestation i föreliggande studie. 
 
Latham och Locke (2006) menar att deras forskning kring goal-setting sammantaget har 
visat att ett linjärt samband existerar mellan målets svårighetsgrad och prestation på en 
uppgift, detta så länge individen har tillräcklig kunskap och förmåga att klara av 
uppgiften. Föreliggande studie har dock inte kunnat observera några sådana samband, 
varken för enklare eller svårare uppgifter. En förklaring till detta skulle kunna vara att 
specifika och svåra mål ibland även kan leda till sämre prestationer än när deltagare blir 
instruerade att göra sitt bästa (Earley et al., 1989). Mål verkar således kunna påverka 
individer olika. Detta framför allt beroende på individens kunskapsnivå och förmåga att 
implementera lämpliga strategier. Tidigare studier av Locke och Latham (2002) har 
också insinuerat att goal-setting endast verkar förbättra prestationen i de fall individen 
faktiskt besitter tillräcklig förmåga och kunskap att klara av uppgiften. När influensen 
av specifika svåra mål till synes inte har någon effekt på prestationen kan det därför 
vara relevant att först fokusera på att utveckla kompetensen hos individer innan man 
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ytterligare försöker förbättra prestationen med hjälp av goal-setting. Latham och Locke 
(2006) har därför också föreslagit att i de fall en individ saknar tillräcklig kunskap och 
förmåga att uppnå ett specifikt prestationsmål kan det vara bättre att istället tilldela ett 
specifikt inlärningsmål för att förbättra prestationen. 
 
Tidigare studier har sammantaget lyft fram att goal-setting bör leda till förbättrade 
prestationer så länge målen är specifika och utmanande, tilldelade mål medföljs av en 
logisk förklaring, prestationsfeedback erbjuds och inga motstridiga mål existerar 
(Bandura & Cervone, 1983; Locke et al. 1981; Weinberg et al., 1988). Det är därför 
oväntat att föreliggande studie inte observerat några signifikanta effekter av goal-setting 
även fast ovan nämnda krav till stor del får anses vara uppfyllda. Dock observerade 
föreliggande studie en något mindre spridning bland prestationerna på den enkla 
uppgiften för de betingelser där mål hade tilldelats jämfört med betingelsen utan mål (se 
Tabell 1). Denna observation är därmed i linje med Locke (1996) som hävdar att en 
effekt av specifika och tydliga mål är att de reducerar variansen bland erhållna 
prestationer genom att minska tvetydigheten kring vad som ska uppnås. 
 
Viss kritik existerar även mot Locke och Latham som vid en granskning av tidigare 
studier hade utfört 25 % av det totala antalet goal-setting studier men endast stått för 
4 % av de studier som inte funnit något samband mellan goal-setting och prestation 
(Tosi, 1991). Miriam Erez understryker också att effekterna av goal-setting i olika 
studier till stor del verkar bero på de olika kontextuella variabler som existerar vilka kan 
påverka resultat åt olika håll, såsom exempelvis vilka instruktioner som ges till 
undersökningsdeltagare m.m. (Latham et al., 1988). Föreliggande studie har dock tagit i 
beaktning många av de krav som tidigare studier lyft fram för att goal-setting ska ha en 
positiv effekt på prestationer. Förutom de variabler som redan presenterats av Locke 
och Latham samt andra så kan det utifrån föreliggande studie därmed vara värt att 
ytterligare nämna några faktorer som kan påverka relationen mellan goal-setting och 
prestationer. Utifrån föreliggande studie verkar exempelvis variabler som typ av 
uppgift, undersökningsdeltagares egen förmåga samt den tidsrymd som uppgifter utförs 
under även vara relevanta att beakta när man studerar sambandet mellan goal-setting 
och prestation på olika typer av uppgifter. 
 
Framtida studier kring goal-setting bör därför fokusera på att undersöka hur prestationer 
påverkas av olika typer av uppgifter med varierande komplexitet samt hur dessa 
prestationer påverkas av individens egen förmåga samt upplevda self-efficacy. 
Dessutom bör framtida studier undersöka hur dessa prestationer påverkas av den 
tidsrymd som tillåts för att utföra en uppgift. Detta genom att undersöka prestationer på 
uppgifter med både korta och långa tidsspann. Dessutom bör situationer där 
undersökningsdeltagare tillåts utföra samma uppgifter mer än en gång undersökas, detta 
för att närmare undersöka möjliga fördröjningseffekter av goal-setting på mer komplexa 
uppgifter. Förslagsvis bör framtida studier även undersöka hur dessa prestationer 
påverkas av huruvida en undersökning utförs online utan närvarande försöksledare. 
Detta kan vara särskilt relevant för att förstå goal-settingens möjliga effekter på dagens 
arbetsuppgifter, detta eftersom en stor del av dagens kommunikation sker online och att 
individer som sätter prestationsmål för andra därför inte heller alltid kommer vara 
närvarande vid olika prestationstillfällen. 
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Sammanfattningsvis fann föreliggande studie inga signifikanta skillnader i prestation 
mellan grupper som blev tilldelade specifika svåra mål och grupper som inte blev 
tilldelade tydliga mål. Inga signifikanta samband uppmättes heller mellan upplevd self-
efficacy hos undersökningsdeltagarna och prestation på de olika uppgifterna. Dessa 
brister på samband mellan goal-setting, self-efficacy och prestationer påverkades heller 
inte av nivån av komplexitet i de uppgifter som testades. De slutsatser som dras är 
huvudsakligen att flera kontextuella faktorer kan orsaka bristen på förväntade effekter. 
Däribland verkar faktorer som tidsrymd, individers egen förmåga och uppgiftens 
komplexitet framför allt vara möjliga faktorer som påverkar huruvida goal-setting och 
self-efficacy påverkar prestationer på olika uppgifter. Med detta i åtanke kan det vara 
relevant att ifrågasätta om inte beskrivningen av goal-setting i litteraturen kan behöva 
kompletteras med ytterligare krav för dess effektivitet. Utöver tillräcklig förmåga och 
kunskap att klara av uppgifter kan det exempelvis vara så att adekvat tidsrymd även 
krävs för att svåra och specifika mål ska kunna ha signifikant effekt på prestationer. 
Framtida studier bör därför inte bara rikta in sig på att testa effekterna av goal-setting på 
uppgifter med olika grad av komplexitet utan även på hur effekterna av goal-setting 
påverkas av individers egen förmåga och den tidsrymd som finns tillgänglig för att 
utföra en uppgift. 
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