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MÅLSTYRNING INOM KUNSKAPSFÖRETAG * 
Ett nytt förhållningssätt till målstyrning som förbättrar arbetsprestationer 

 

Peter Mörke 

 

I dagens föränderliga värld behöver företagen i en ökad utsträckning 

ta tillvara på medarbetarnas engagemang och motivation i arbetet. 

Inom HRM och i företag har länge målstyrning använts för att öka 

prestationsförmågan hos de anställda och förbättra företagens 

resultat. Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för målstyrning 

och dess upplevda innebörd för medarbetarnas arbetsengagemang 

och arbetsmotivation inom kunskapsföretag. En kvalitativ ansats har 

valts där åtta semistrukturerade intervjuer har genomförts. Data har 

analyserats med hjälp av Grundad teori. Resultatet visar att 

”målstyrning” har en stor betydelse för det upplevda engagemanget 

och motivationen hos medarbetarna, vilket är kopplat till den 

upplevda prestationen och resultatet av deras arbeten. En modell har 

tagits fram för att beskriva och förklara sambanden kopplade till en 

effektiv målstyrningsprocess. Ett ökat fokus i framtiden gällande 

arbetsengagemang och arbetsmotivation betonas vid utveckling av 

målstyrningsprocessen och där företagen ännu bättre tar tillvara på 

medarbetarnas potential, energi och förmågor.  

 

 

I en allt mer föränderlig värld där konkurrensen mellan företagen blir allt starkare ställs 

det allt tuffare krav på både företagen och dess anställda. Enligt Ahrenfelt (2001) så 

lever alla människor och företag i ett mer eller mindre permanent tillstånd av 

förändring. I denna omvärld av ständiga förändringar möter både företagen och dess 

medarbetare krav på att visa resultat och en hög effektivitet i det arbete som bedrivs. I 

denna föränderliga värld krävs vissa förutsättningar för att företagen ska nå önskade 

resultat. Angelöw (2010) betonar vikten av ett konkret målformuleringsarbete, där 

vikten av positiva och motiverande mål som är möjliga att förverkliga lyfts fram i det 

arbete som ska genomföras. Vidare att målen upplevs som tydliga och konkreta samt att 

ett rimligt tidsperspektiv råder. Han lyfter även fram vikten av motivation och tron på 

den egna förmågan för att uppnå målen. Delaktighet i samband med målformuleringen 

samt behov av en ständig dialog och kommunikation på resan mot målet är också av 

central betydelse (Angelöw, 2010). I denna nya omvärld är jakten på ökad effektivitet 

och prestationsförmåga en fråga som ytterst kan handla om långsiktig överlevnad för ett 

företag och arbetstillfällen som tryggar inkomsten för de anställda. 

 

   
* Jag vill passa på att tacka alla de som har medverkat i denna studie för mycket värdefulla bidrag. Ett 

stort tack för att ni deltog i denna studie och så generöst bidrog med era kunskaper och erfarenheter. Ett 

stort tack vill jag även rikta till min handledare filosofie doktor Andreas Larsson på Psykologiska 

institutionen vid Stockholms universitet. 
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Arbetslivet förändras snabbt och fler och fler företag är idag av typen tjänste- och 

serviceföretag. Vi lever i ett kunskapssamhälle som ställer nya krav på företagen och 

dess medarbetare. Det blir därför naturligt att intressera sig för kunskapsföretagen 

(Alvesson, 2000; Davis & Botkin, 1994) och vad denna miljö ger för förutsättningar för 

arbete med målstyrning och vad det kan innebära för konsekvenser för medarbetares 

engagemang och motivation i arbetet. Inom kunskapsföretag anses personalens 

kvalifikationer och kunskaper vara av avgörande betydelse. Ett kunskapsföretag är ett 

företag som arbetar med komplex problemlösning och har högutbildad personal.  

 

Det som enligt Alvesson (2000) karaktäriserar kunskapsföretag är att de ofta har 

väsentliga inslag av problemlösning och att produktionen ofta är icke-standardiserad, de 

har ett starkt beroende av de enskilda medarbetarna som bedriver sitt arbete med en hög 

grad av självständighet. Medarbetarna är ofta högutbildade och professionalitets-graden 

är hög, kreativitetsnivån är också ofta hög i både företaget och hos individerna. Behovet 

av nyckelpersoner är stort. I kunskapsföretagen dominerar humankapitalet. Miljön som 

präglar ett kunskapsföretag är mer och mer typisk i dagens arbetsliv, där fler och fler 

företag blir en typ av professionella tjänsteföretag. Även de mer traditionella företagen, 

till exempel industriföretagen, blir i dagens samhälle allt mer av typen tjänste- och 

serviceföretag. Forskarens val av företagstyp har gjorts för att erhålla en distinktion till 

de mer massproducerande företagen, som ofta domineras av standardiserade och 

förenklade arbeten, vilket påverkar förutsättningarna för de anställda att verka inom 

dessa företag. 

 

I denna studie har fenomenet målstyrning, eller som det inom Human Resource 

Management (HRM) brukar kallas, Performance Management, önskats studeras. 

Önskan har varit att studera målstyrningen och vad detta fenomen upplevs innebära för 

medarbetarnas arbetsengagemang och arbetsmotivation när de verkar inom så kallade 

kunskapsföretag. I flera undersökningar, till exempel Gallups globala undersökning 

gällande medarbetares engagemang i arbetet, så har engagemanget som medarbetare 

uppvisar varit mycket låg. I Gallups undersökning år 2013, ”State of the Global 

Workplace”, var cirka 16 % av medarbetarna i Sverige engagerade i sitt arbete, hela 

73 % var oengagerade, resten var aktivt oengagerade (Gallup, 2013).  

 

I detta arbete kommer ett större fokus att läggas på medarbetarperspektivet, även om det 

organisatoriska perspektivet också kommer att studeras. Genom att studera individuella 

upplevelser kan en bredare förståelse för fenomenet målstyrning erhållas. Med en större 

hänsyn till medarbetarna och deras perspektiv kan eventuellt nya kunskaper leda till 

förbättrade effekter av kunskapsföretagens målstyrning. Det helt dominerande 

perspektivet har tidigare varit managementperspektivet. Med ett ökat arbetsengagemang 

och en ökad arbetsmotivation hos medarbetare kan den upplevda prestationen i arbetet 

eventuellt öka. Målstyrning är ett väldokumenterat område inom forskningen (Latham 

& Ernst, 2006), men dess inverkan på framförallt arbetsengagemang är inte studerad i 

någon vidare omfattning. Att utveckla och skapa ett ökat arbetsengagemang och en 

ökad arbetsmotivation hos medarbetare, för att skapa bättre arbetsprestationer, har ett 

stort värde för både medarbetare och företag som helhet.  
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Vidare utgör målstyrning ett centralt område inom Human Resource Management 

(HRM) som ständigt behöver utvecklas, utifrån förändrade förutsättningar, som det nya 

arbetslivet innebär. En undran som infann sig var om de mer prestationsinriktade 

målstyrningssystemen behöver reformeras. Hur ska medarbetarnas fulla potential och 

vilja till utveckling tas tillvara, när kunskapsföretag arbetar med målstyrning?  

 

 

TIDIGARE FORSKNING 

 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning, begrepp och teorier som är relevanta för det 

forskningsområde som har valts att studeras.  

 

Målstyrning 

Företag är beroende av de anställdas prestationer för att uppnå det resultat som önskas 

och de övergripande målsättningar som har satts upp. De anställdas arbetsprestationer är 

av stor betydelse för både kvalitén i det som produceras och för företagets produktivitet 

(Aronsson et al., 2012). För att erhålla större möjligheter att förbättra företagens resultat 

behöver företagen få med sig sina medarbetare i arbetet mot företagens visioner och de 

övergripande målsättningarna. I detta fall blir mål och målstyrning viktiga medel, där 

företagens övergripande mål bryts ner på underliggande avdelningar och enheter, för att 

slutligen bli ett mål för medarbetaren i en överenskommelse mellan chef och 

medarbetare (Armstrong & Baron, 2005).  

 

Ofta utgör målstyrning eller Performance Management (Armstrong & Baron, 2005) ett 

sätt för företagen att engagera medarbetarna att genom individuella prestationer eller 

teamprestationer tillsammans sträva mot att uppnå företagets övergripande mål. 

Performance Management utgör en process för att säkerställa att de anställda i ett 

företag ytterst arbetar i samma riktning, vilket uppnås om företagens strategiska mål på 

ett tydligt sätt bryts ner till individuella mål för medarbetarna. Något som också betonas 

är vikten av en tydlig kommunikation gällande vad som förväntas av medarbetarna för 

att lyckas och därmed minska skillnaden mellan medarbetarnas individuella prestationer 

och företagsledningens önskemål gällande helheten (Armstrong & Baron, 2005). På 

senare tid har dock flera forskare börjat ifrågasätta det starka fokus på 

prestationsvärderingen som idag råder i de årliga utvärderingssamtalen (Adler et al., 

2016). Nu vill man även mer betona vikten av utveckling, i nuet och i framtiden, i 

dialogen mellan chef och medarbetare och på en mer frekvent feedback (Cappelli & 

Tavis, 2016). 

 

Det finns ingen tydlig svensk översättning av begreppet Performance Management, men 

det kan ses som ett målstyrningsverktyg och en kontinuerlig process som organisationer 

arbetar efter. En definition av Performance Management enligt Glendinning (2002, sid. 

161) är enligt följande: 

 

“The process through which companies ensure that employees are working 

towards organizational goals and a broad term that has come to stand for the set of 

practices which work is defined and reviewed, capabilities are developed, and 

rewards are distributed in organizations.” 
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Enligt Armstrong (2006) är Performance Management en naturlig process som består av 

olika stadier och aktiviteter som normalt sker under olika perioder under året, likt en 

årsklocka. I den första fasen kommer chef och medarbetare överens om de olika 

målsättningarna som gäller för året (Planera). Därefter tas individuella mål- och 

utvecklingsplaner fram (Agera). I nästa stadie monitoreras prestationer (Övervaka) och 

avslutningsvis utvärderas prestationerna (Utvärdera). Inom Performance Management 

ingår tre separata delar gällande medarbetarens arbetsprestation: 1) definiering, 2) 

utvärdering och 3) feedback. Samtliga delar utgör viktiga moment i arbetet med att 

uppnå företagets övergripande målsättningar. I definieringsfasen är det viktigt att 

komma överens om de förväntningar som ska gälla för medarbetarens prestationer. 

Utvärdering av arbetsprestationer bör ske i dialog och i samråd mellan chef och 

medarbetare. Delaktighet betonas som viktigt i samband med övervakning och 

utvärdering för att bidra till att medarbetaren ökar sina ansträngningar och sin 

arbetsprestation ytterligare. Ibland rekommenderas det att en utvärdering görs av flera 

än chefen, typ kollegor, kunder med flera, även om detta också kan innebära svårigheter 

(Adler et al., 2016). Allt detta för att en mer rättvis bedömning ska kunna göras av 

medarbetarens arbetsprestationer. I den sista delen – feedback – betonas betydelsen av 

en förbättrad kommunikation mellan chef och medarbetare, möjligheter att ge 

information samt att öka motivationen hos medarbetaren. Feedbacken syftar bland annat 

till att hjälpa medarbetaren att fokusera på sina personliga mål samt organisationens 

övergripande mål (Armstrong & Baron, 2005). 

 

Fortsättningsvis kommer begreppet målstyrning att användas synonymt med begreppet 

Performance Management-system som har beskrivits ovan. Detta innebär att begreppet 

målstyrning kommer att tolkas brett i fortsättningen. Den centrala kärnan inom 

målstyrning är dock användandet av mål och målsättningar. I kommande avsnitt 

kommer målsättningsteorin att redovisas.  

 

Målsättningsteorin 

Det finns idag många etablerade motivationsteorier (Latham, 2012). Motivations-

teoriernas syfte är att öka förståelsen för hur beteenden kan påverkas för att på så sätt 

kunna förbättra prestationer. Enligt Latham och Ernst (2006, sid. 181) så är 

arbetsmotivation: 

 

“Work motivation is a set of energetic forces that originate within as well as 

beyond an individual’s being. It is a psychological process resulting from the 

reciprocal interaction between the individual and the environment that affects a 

person’s choices, effort, and persistence.” 

 

Motivation har en central betydelse för att vi ska kunna prestera. I vissa fall är vi 

naturligt väl motiverade att utföra en uppgift. I andra fall kanske vi saknar motivation 

och då blir det svårare att uppnå ett resultat (Bandura & Wood, 1989). En av flera 

motivationsteorier är målsättningsteorin (Goal-setting theory) av Locke och Latham 

(2002). Enligt Wood och West (2015) är målsättningsteorin en av de mest inflytelserika 

motivationsteorierna av idag. Vidare anses målsättningsteorin ha ett mycket gott 

empiriskt stöd, vilket bland annat beror på den omfattande forskning som har bedrivits 

kring teorin och det stöd som har erhållits kring teorin inom en rad olika tillämpningar. 

Målsättningsteorin visar på hur olika typer av mål påverkar motivationen samt 
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beteenden och hur människor handlar. I målsättningsteorin anges att användandet av 

mål är centralt för att resultat ska kunna skapas (Locke & Latham, 2006).  

 

Locke and Latham (1990) tar upp fem områden kring målsättningar som bör beaktas. 

För det första att målen bör var så utmanande som möjligt, men ändå realistiska att 

uppnå för individen. För det andra att målen ska vara så specifika att förståelsen mellan 

medarbetare och chef underlättas och att uppföljningen av prestationer underlättas i 

förhållande till det uppsatta målet. För det tredje att individen måste tro att målen är 

möjliga att nå. För det fjärde att etablera långsiktiga mål med nedbrutna milstolpar, på 

vägen mot det långsiktiga målet, i syfte att skapa motivation på resan mot det 

långsiktiga målet. Avslutningsvis att individen själv tror att hen har förmågan att uppnå 

målet.  

 

Målsättningsteorin har enligt Locke och Latham (1990) en stark koppling till 

målstyrningsprocessen och utgör dess kärna då mål sätts, följs upp och utvärderas inom 

ramen för de prestationsutvärderingar som sker. Uppgiftens karaktär spelar en 

avgörande roll för hur vi presterar. Vidare påverkar vilken motivation som är effektivast 

för att öka vår prestationsförmåga (Locke & Latham, 2006).  

 

Typer av målsättningar och karaktären på målen. 

Locke och Latham (2002) beskriver hur olika typer av mål påverkar prestationer i 

arbetet och hur dessa mål bör utformas för att öka chanserna till förbättrade prestationer. 

Generellt menar de att det är mycket bättre att ha ett mål, än att inte ha det, om man vill 

uppnå en prestation när en arbetsuppgift ska utföras. Enligt målsättningsteorin finns det 

ett positivt samband mellan höga och specifika mål och prestation (Locke & Latham, 

1990; Locke, Shaw, Saar & Latham, 1981). Det finns dock enligt Latham och Locke 

(1979) många olika faktorer som påverkar vår motivation vid ett specifikt tillfälle, vilket 

gör att det kan vara svårt att entydligt bestämma vad som leder till vad. 

 

Svårighetsgraden på målen påverkar prestationerna (Locke & Latham, 2006). Ju svårare 

mål desto bättre prestation. Enligt Locke och Latham (2006) finns ett positivt linjärt 

samband mellan målens svårighetsgrad och prestationen på en arbetsuppgift. Generellt 

leder svåra målen till en ökad ansträngning och uthållighet, än enklare och otydliga 

(vaga) mål. Förutsättningen för detta samband är dock att innehavaren av målet har 

accepterat målet fullt ut och att det inte finns andra mål som konkurrerar med målet. 

Detta stödjs av en rad supportfaktorer som gör att motivationen till att prestera fortlever 

och leder till handlingar riktade mot målet (Lee, Bobko, Early & Locke, 1991). 

Supportfaktorer kan vara det stöd som chefen ger medarbetaren i form av att 

prestationer uppmärksammas, att medarbetaren känner sig delaktig etcetera, vilket gör 

att de känner ett större engagemang för sina mål och sin arbetsprestation. Detta sker via 

att dessa faktorer etablerar förutsättningar för bra handlingsplaner och att strategier 

etableras samt att ett uthålligt arbete sker efter dessa (Locke & Latham, 1984).  

 

De som har tydliga mål, presterar bättre än de som har otydliga mål. Enligt Locke och 

Latham (1990) bidrar även målen med vägledning vid vägval och prioriteringar, val av 

inriktning samt ökar ansträngningen och uthålligheten till att nå målen. Specifika mål 

har alltså en positiv effekt på prestationer, på grund av att målen ger ett fokus på 

uppgiften, så att det tydligt framgår vad som ska göras och inte (Latham, Michell & 
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Dossett, 1978). En annan fördel med specifika mål är att dessa mål medför att 

handlingsplaner ofta upprättas för att kunna uppnå de specifika målen (Latham & 

Baldes, 1975). Handlingsplaner bidrar också till en bättre uthållighet om det skulle 

behövas. Handlingsplanerna revideras och strategier förändras i de fall den som innehar 

det specifika målet, inte lyckas nå målet vid första försöket (Earley, Wojnaroski & 

Prest, 1987). 

 

Vidare konstateras att specifika mål är bättre än vaga mål, typ ”gör ditt bästa”, för 

prestationen. Att få målsättningen ”gör ditt bästa” är i sin tur lika bra som att inte ha 

något mål överhuvudtaget (Locke et al., 1981). Anledningen enligt Latham och Locke 

(2006) är att mål av typen ”gör ditt bästa” eller att inga mål används, leder till att en 

medarbetare inte behöver vara lika stränga vid utvärderingen av sitt arbete. Detta gör att 

det i samband med utvärderingen ges utrymme till att göra en mer subjektiv bedömning, 

istället för en mer objektiv bedömning, som kan göras om målet är mer specifikt och 

tydligt.  

 

I tidigare forskning har det även visats att effekten av målsättningar är starkast när 

uppgifterna är enkla och av lägre komplexitet (Locke & Latham, 2006). Bandura och 

Wood (1989) menar att målsättningar har en positiv effekt på prestationer, då 

motivation erhålls även om arbetsuppgifterna är ointressanta, då arbetsuppgifterna inte i 

sig genererar någon motivation. För de uppgifter som i sig själva är intressanta och 

utvecklande för individen, så har målsättning enligt Bandura och Wood en låg effekt. 

De menar att uppgiften i sig själv i dessa fall genererar önskad motiverande effekt som 

gör att individen kan generera uthållighet, planering och ansträngning för att arbeta mot 

målet. Locke och Latham (2002) menar också att målsättningar inte har en lika tydlig 

effekt vid komplexa arbetsuppgifter. Detta beror enligt dem på att vid svårare 

arbetsuppgifter, beror effekterna av målsättningar på individens förmåga att anstränga 

sig, implementera handlingsplaner och sättet att arbeta på samt uthålligheten i sig. 

Därför leder inte komplexa mål nödvändigtvis till ökade prestationer. Latham och 

Locke (2006) menar då att specifika inlärningsmål kan vara bättre att använda i 

samband med de mer komplexa uppgifterna, istället för prestationsmål, för att på så sätt 

få bästa möjliga prestation. Detta sker genom att individen riktar sin uppmärksamhet på 

att finna nya bättre strategier för att bemästra arbetsuppgiften. 

 

Vidare råder det olika uppfattningar om det har någon betydelse om målen som en 

individ har är tilldelade eller om de är satta av medarbetaren själv. Enligt Latham et al. 

(1978), så satte de medarbetare som fick bestämma sina egna mål högre mål för sina 

arbetsuppgifter än vad chefen hade gjort, än de som hade fått sina mål tilldelade av 

cheferna. De som hade satt sina mål själva presterade också bättre än de som hade fått 

sina mål tilldelade. En studie av Dossett, Latham och Mitchell (1979) visade dock, att i 

de fall målets svårighetsgrad hölls konstant över tid, så spelade det ingen roll om målet 

var tilldelat av överordnad chef eller om det var satt av medarbetaren själv. Enligt 

Latham och Locke (2006) är dock tilldelade mål lika effektiva i prestationshänseende 

som mål som medarbetarna själv har satt, förutsatt att chefen som tilldelar de 

underställda målen förklarar varför målen har satts som de har gjorts. 
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Kritik mot målsättningsteorin. 

Det har förekommit kritik mot målsättningsteorin. Särskilt har detta gällt när målen har 

varit av högre svårighetsgrad eller har uppfattats som mer eller mindre omöjliga för 

medarbetaren att uppnå. I dessa fall skulle det kräva mycket stora ansträngningar av 

medarbetaren. Hanteras inte svårigheterna som medarbetaren upplever, i samtalen 

mellan chef och medarbetare, på rätt sätt kan motivation och prestationen minska eller 

till och med helt upphöra. Uppfattas målen till exempel som orättvissa eller att de känns 

meningslösa eller onåbara, kan detta också leda till ökad stress och oro kopplad till det 

arbete som förväntas utföras (Locke & Latham, 1984). Stress kan också uppkomma på 

grund av att det kan uppstå konflikter kopplade till att medarbetaren har flera mål som 

är i konflikt med varandra. Målkonflikter kan göra att stress uppstår relaterad till målen 

som medarbetaren har. Om stöd erhålls från till exempel chefen kan dock ofta stressen 

hanteras på ett bättre sätt (Ivancevich, 1982).  

 

Schein (1994) tar också upp några potentiella problem med målsättningar såsom; vad 

händer om målsättningar är felaktig utifrån gruppens eller individens förutsättningar, 

hur olika typer av målkonflikter ofta kan uppstå mellan olika samtidiga målsättningar 

som kan finnas parallellt eller konflikter mellan mål inom ett prestationsområde som 

står i konflikt med olika kvalitativa mål i till exempel form av servicemål. Höga mål kan 

också innebära en fara. En fara för att den som har ett högt mål tar större risker. I de 

negativa fallen kan det ökade risktagandet leda till dåliga prestationer, medan det i de 

positiva fallen kan leda till positiva prestationer (Knight, Durham & Locke, 2001). 

 

Feedback vid målstyrning. 

Feedback har en central betydelse vid målstyrning (Locke et al., 1981). För att 

maximera en individs prestation i arbetet mot sina mål krävs både tydliga mål och 

feedback (Bandura & Cervone, 1983). En återkoppling som sker kontinuerligt hjälper 

medarbetaren att ompröva sina strategier att utföra arbetet och hur de kan utvecklas. 

Enligt Locke (1996) erfordras en kontinuerlig feedback för att målsättningar ska få en 

positiv konsekvens för prestationen samt att chef och medarbetare kan hantera den 

eventuella osäkerhet som råder. Genom att medarbetare får löpande feedback på sina 

prestationer kan hen löpande anpassa sitt sätt arbeta mot det uppställda målet genom att 

anpassa sina ansträngningar. Om en individ får feedback på att deras prestationsnivå 

ligger under den erforderliga nivån för att kunna nå målet, så tenderar individen att öka 

sina arbetsinsatser och revidera sin handlingsplan för hur målet ska kunna uppnås 

(Matsui, Okada & Inoshita, 1983). Om istället individen får feedback på att deras 

prestation ligger över eller på den erforderliga målnivån, så leder detta normalt till en 

känsla av tillfredsställelse som ger en positiv energi att fortsatt anstränga sig i arbetet 

mot målet. I senare skede kan även dessa positiva erfarenheter leda till att individen tar 

på sig även högre uppställda mål samt andra uppgifter (Wood, Bandura & Bailey, 

1990).  

 

Self-efficacy och målsättningar. 

Self-efficacy (Självbemästring) är en annan faktor som påverkar hur mål leder till 

prestationer (Bandura, 1993). Självbemästrande är den uppfattning som en individ har 

av sin egen förmåga att klara av till exempel en uppgift. En person som har en hög grad 

av självbemästrande har en hög grad av tilltro till sin förmåga att klara av 
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arbetsuppgiften och nå sina mål. Locke och Latham (2006) menar att en hög grad av 

självbemästring ökar individens engagemang kring de uppsatta målen och leder därmed 

till bättre prestationer. Enligt Locke (1996) påverkas prestationen av graden av 

självbemästring hos individen, men också svårighetsgraden en person sätter och 

accepterar gällande målnivån på den aktuella arbetsuppgiften. Sambandet mellan 

målsättning och självbemästring är att de individer som har en hög grad av 

självbemästring har en större tendens att sätta högre mål för sig själva, än de med en låg 

grad av självbemästring (Bandura, 1997). 

 

Enligt Locke och Latham (1990) tenderer vidare individer med en hög grad av 

självbemästring; att engagera sig mer kring tilldelade mål, att generellt sätt ha bättre 

strategier för hur de ska uppnå sina mål samt har lättare för att ta emot negativ feedback, 

än vad individer med en låg grad av självbemästring har. På grund av detta har individer 

med en hög grad av självbemästring lättare att hantera motgångar på vägen mot målet 

(Locke, 1996). Locke (1996) menar att sättandet av mål och en hög grad av 

självbemästring ger ökad motivation och ett ökat engagemang för olika typer av 

uppgifter som ska utföras. Det finns dock en risk med en för hög grad av 

självbemästring, då det kan leda till en övertro till vad individen kan klara av att 

prestera, en övertro till den egna förmågan, som blir skadlig om den inte stöds av 

individens faktiska förmågor (Audia, Locke & Smith, 2000). 

 

I kommande avsnitt redovisas forskning relaterad till området arbetsengagemang. 

Vidare görs en koppling mellan målstyrning samt arbetsengagemang och arbets-

motivation. 

 

Arbetsengagemang 

Det finns en omfattande samling teorier även inom området engagemang och 

arbetsengagemang. Den arbetsrelaterade attityden som har studerats är attityden till 

arbetet i form av ett arbetsengagemang. Vidare studeras arbetsrelaterade beteenden i 

form av arbetsprestationer och att lägga på ett extra kol för organisationen, det vill säga 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) (van Dyne, Graham & Dienesch, 1994). 

 

Arbetsengagemang är en attityd som är av stor betydelse för både företag och dess 

medarbetare. Arbetsengagemang förväntas bidra till en ökad lönsamhet, ökad 

produktivitet och till nöjdare kunder (Harter, Schmidt & Hayes, 2002). För 

medarbetarna finns också en rad fördelar med ett högt arbetsengagemang, såsom ett 

ökat välmående (Britt, Castro & Adler, 2005) och positiva affekter (Sonnentag, Mojza, 

Binnewies & Scholl, 2008). Det finns alltså mycket att vinna på att skapa en bra miljö 

och goda förutsättningar för ett högt arbetsengagemang. Engagerade medarbetare 

arbetar hårt och målmedvetet för att de själva vill det. 

 

Det finns en rad olika definitioner av begreppet arbetsengagemang. En definition av 

Schaufeli, Salanova, González-Romá och Bakker (2002, sid. 74) gällande arbets-

engagemang är: 

 

“…is considered to be the antipode of burnout… Work engagement is defined as a 

positive, fulfilling work-related state of mind that is characterized by vigor, 

dedication, and absorption.” 
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Schaufeli et al. (2002) anser att engagerade medarbetare presterar bättre än de som är 

oengagerade. Maslach och Leiter (1997) menar att arbetsengagemang är motpolen till 

utbrändhet. Detta innebär att arbetsengagemang associeras med energi, involvering och 

självbemästring (efficacy). Schaufeli et al. (2002) anser att arbetsengagemang inte 

endast ska kopplas till begreppet utbrändhet (burnout), utan att det också utgör ett 

självständigt begrepp som består av tre komponenter: 

 

 Vigor; betyder vigör, det vill säga en hög energinivå som omsätts i arbetet, en 

hög mental spänstighet som leder till uthållighet, även när medarbetaren möter 

svårigheter. Individen får en mental återhämtning genom sitt arbete. 

 Dedication; betyder hängivenhet, entusiasm, inspiration, stolthet och att 

individen känner en utmaning i sitt arbete. 

 Absorption; betyder att individen är uppslukad av sitt arbete och att tiden då går 

snabbare när hen arbetar, det betyder full koncentration, en form av ”flow”, 

fokuserad närvaro och ett klart sinne. 

 

Kritik har riktats mot Shaufelis definition och mätmetod (The Utrecht Work 

Engagement Scale) (Schaufeli et al., 2002). Detta genom att definitionen och 

mätmetoden endast fokuserar på den emotionella och fysiska sidan av engagemang och 

därmed missa den kognitiva delen. En som tar upp alla delarna: fysiskt, emotionellt och 

kognitivt engagemang är Kahn (1990). 

 

Engagemanget påverkas av de krav och resurser som finns i ett arbete. Krav kan utgöras 

av olika aspekter som kräver en ansträngning hos medarbetaren, såsom arbetsbördor, 

samarbeten etcetera. Resurser är faktorer som främjar att medarbetaren kan nå sina mål, 

att de kan utvecklas och lära sig nya saker. Har medarbetaren erforderliga resurser att nå 

sina mål och till utveckling, så leder detta till ett engagemang, oberoende av kraven 

(Bakker & Demerouti, 2007). Andra viktiga organisatoriska faktorer är hur väl 

kommunikationen fungerar och hur väl balansen mellan privatlivet och arbetet är. 

Ytterligare viktiga faktorer är möjlighet till utveckling, den sociala gemenskapen på 

arbetet och ledarskapet. Även individuella faktorer spelar in gällande vilket 

engagemang medarbetaren känner och där även individen själv har ett ansvar. Alltså 

påverkar både organisatoriska och individuella faktorer det engagemang som skapas i 

arbetet (Angelöv, 2006; Shuck, Rocco & Albornoz, 2011).  

 

Det finns en rad studier som visar att ett högt arbetsengagemang leder till förbättrade 

prestationer och resultat, ökad effektivitet och välmående (Kim, Kolb & Kim, 2012; 

Shuck et al., 2011), vilket är viktigt för både individen och företaget. Samtidigt måste en 

vaksamhet råda kring att ett allt för högt engagemang hos medarbetarna också kan leda 

till något negativt. Om medarbetarna brinner för mycket för sitt arbete, så kan stress och 

utbrändhet uppstå (Maslach & Leiter, 1997). 
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Målstyrning samt arbetsengagemang och arbetsmotivation 

Enligt Gruman och Saks (2011) finns det behov av att reformera målsyrningsprocessen 

genom att introducera ett ökat fokus på medarbetarnas engagemang. Deras modell – 

Engagement Management Model – vilar på den positiva psykologins grunder och har ett 

fokus på att förstärka positiva beteenden samt att lyfta prestationer och beteenden som 

skapar engagemang och passion. Fokus blir alltså inte endast på prestationen som sådan, 

utan också på de beteenden som stödjer ett gott medarbetarengagemang. Shoaib och 

Kohlis (2017) bekräftar också att målsättningsteorin har en positiv inverkan på 

medarbetarengagemang samt att målsättning och engagemang också leder till högre 

trivsel på jobbet samt ett högre organisatoriskt medborgarskap (Organizational 

Citizenship Behavior, OCB) (van Dyne et al., 1994). 

 

I en studie av Bouskila-Yam och Kluger (2011) presenteras ett alternativt sätt att 

genomföra målsamtalen på, kallad ”Strength Based Performance Appraisal” (SBPA), 

som också är baserad på olika teorier från den positiva psykologin. Målsamtalen bygger 

på ett ökat fokus på medarbetarnas och chefernas styrkor, samt till viss del även på 

deras svagheter i arbetet. De redovisar olika steg för hur samtalen bör genomföras. 

Vidare presenterar de den så kallade 3:1-principen, ett förhållande mellan andelen 

positiv samt konstruktiv feedback som ska råda i samtalen. Genom denna fördelning av 

positiv återkoppling kontra konstruktiv feedback blir medarbetaren mer mottaglig för 

den eventuellt negativa feedbacken och får därmed också med sig en hel del användbar 

information från samtalet, genom att eventuella låsningar uteblir. 

 

Även feedbackens betydelse lyfts fram av Gruman och Saks (2011) som en mycket 

central aspekt för att driva fram ett positivt engagemang hos medarbetarna. Detta sker i 

en kontinuerlig dialog mellan medarbetare och chef. I modellen lyfts vikten av feedback 

av inte endast prestationer som sådana, utan även vikten av beteenden som leder till 

ökat medarbetarengagemang, såsom proaktivitet, utökning av arbetsrollen, uthållighet 

och adaptivitet. Gruman och Saks (2011) betonar särskilt betydelsen av förtroende och 

rättvisa när återkoppling ges. I en studie av Krenn, Würth och Hergovich (2013) läggs 

fokus på vilken typ av feedback som förmedlas och vilken effekt denna får. De menar 

att feedbacken kan styras genom att till exempel fokusera på det positiva för att öka 

engagemanget. De lägger alltså ett större fokus på vilken typ av feedback som ges. 

 

Avgränsningar 

Inom ramen för denna studie har vissa avgränsningar gjorts, då varken ledarskapets eller 

kulturens betydelse och dess konsekvenser för effektiviteten i målstyrningsprocessen 

har studerats. Vidare har inte heller personlighetens och begåvningens betydelse 

studerats. Även om det enligt den översiktliga litteraturstudien för detta arbete, troligen 

skulle ha haft betydelse för det undersökta fenomenet. 

 

Målsättningsteorin är en mycket viktig motivationsteori. Det finns dock flera andra 

motivationsteorier som inte kommer att redovisas i denna studie, men som är 

tillämpbara när målstyrning ska studeras. Exempelvis Hackmans och Oldhams (1976) 

”Motivation through Design of Works” som tar upp tre viktiga psykologiska aspekter 

som krävs av arbetet; upplevd meningsfullhet, upplevt ansvar för utfallet samt 

återkoppling på prestationer. Även SDT (Self Determination Theory) av Ryan och Deci 

(2000) ”Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social 
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development, and well-being” bedöms vara av intresse för detta arbete, särskilt 

avseende hur den inre motivationen kan stärkas. På grund av omfattningen på detta 

arbete, har forskaren inte kunnat fördjupa sig i dessa teorier. I samband med 

fördjupningen kring motivation och dess betydelse i arbetssammanhang har även frågan 

om betydelsen av belöningar framkommit. Inom ramen för denna studie har författaren 

valt att inte heller studera belöningars betydelse för motivationen hos de anställda.  

 

I samband med undersökningen av den arbetsrelaterade attityden arbetsengagemang 

stiftades även bekantskap med det arbetsrelaterade beteendet Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). I denna studie har författaren valt att inte genomföra någon 

fördjupning kring OCB, vilket därmed också kan ses som en medveten avgränsning i 

denna studie.  

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva och öka förståelsen för fenomenet 

målstyrning och vad målstyrningen upplevs innebära för medarbetarnas arbets-

engagemang och arbetsmotivation inom kunskapsföretag. 

 

 

Metod 
 

I detta avsnitt redovisas metoden för den kvalitativa studie som har genomförts. En 

beskrivning redovisas gällande undersökningsdeltagare, hur datainsamling har gjorts, 

hur analysen av data genomfördes samt vilka etiska aspekter som har beaktats i 

samband med undersökningen.  

 

En kvalitativ ansats har används i detta arbete, där semistrukturerade intervjuer har 

genomförts. I analysen av de insamlade data har en metod kallad Grundad Teori, eller 

på engelska Grounded Theory, använts (Glaser & Strauss, 1967). Grundad teori är 

enligt Langemar (2008) en mer avancerad tolknings- och struktureringsmetod. Det 

centrala inom Grundad teori är att tolkningen av data bygger på en strukturerad kodning 

av det insamlade materialet. Inom ramen för Grundad teori skapas olika 

kategoriseringar som sedan struktureras och tolkas i syfte att skapa meningsfulla 

samband i form av teorier, modeller, och/eller hypoteser (Langemar, 2008). Enligt 

Hartman (2001) lämpar sig Grundad teori väl när olika individers upplevelser av 

specifika fenomen ska studeras. Grundad teori brukar ses som en induktiv metod, med 

deduktiva inslag, eftersom att de data som först samlas in utgör en grund för teorier som 

sedan styr datainsamling i kommande faser av intervjuarbetet (Hartman, 2001). 

 

Undersökningsdeltagare 

I detta arbete har både medarbetare och chefer intervjuats. I de fall där chefer har 

intervjuats har båda perspektiven studerats; chef och medarbetare. Chefen är vanligtvis 

också själv en medarbetare som i sin tur har en överordnad chef och underställd 

personal. Vidare har två intervjuer genomförts med en ledarskapskonsult och coach 

samt en HR-chef.  

 

Totalt har åtta intervjuer genomförts i denna studie. Åldern på deltagarna var från 23 år 

till 54 år. Av de åtta intervjuade var 3 kvinnor och 5 män. Urvalet har genomförts 
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utifrån att olika perspektiv och förutsättningar har önskat studeras. Allt för att kunna få 

både en bred och ett djup i information kring de olika frågeområdena och fenomenet 

målstyrning, särskilt i den första fasen av de genomförda intervjuerna. En 

sammanställning gällande fakta för respondenterna i undersökningen, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Information gällande de olika respondenterna i undersökningen.  

               Åtta intervjuer har genomförts i tre omgångar inom ramen för denna studie. 

 

Intervjuperson   Kön Ålder  Bransch  

(Intervjuomgång)   
 

A (Omgång 1) Man 53  Telecom/IT m.m. 

B (Omgång 1) Man 43  Försäljning m.m. 

C (Omgång 1) Kvinna 45  Bygg & Fastigheter 

     PR 

     Marknadsföring 

D (Omgång 1) Man 23  IT/Webbutveckling 

E (Omgång 2) Man 53  Telecom 

     Energi 

     Tillverkning 

F (Omgång 2) Kvinna 53  Ledarskapskonsult  

     Rekrytering 

     Coach 

G (Omgång 3) Kvinna 45  Industri 

     Energi 

     Rekrytering 

I (Omgång 3) Man 54  Försäljning-Industri 

     Konsult 

     Bygg & Fastigheter 

 

Urvalet av deltagare i studien skedde i flera steg. I ett första steg gjordes ett 

tillgänglighetsurval, där personer med en större variation gällande bakgrund valdes ut. 

Det första urvalet bestod av fyra intervjuer. Där fanns en spridning i ålder, kön, olika 

branschtillhörigheter, att de var anställda i etablerade företag och företag i ett 

uppstartsskede, chefer och medarbetare etcetera. I de kommande två stegen gjordes 

handplockade urval utifrån vad som hade framkommit i den första intervjuomgången. I 

omgång två gjordes ytterligare två intervjuer och den följdes av en avslutande omgång 

tre med två intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes under vecka 48 till och med 

vecka 50, år 2017. 

 

Datainsamling 

Ett frågeformulär togs fram med olika frågeområden eller teman. En ambition var att 

intervjuerna skulle uppfattas som fria och öppna inom ramen för det syfte som fanns för 

studien. Frågeformuläret kom därför att endast innehålla ett mer begränsat antal frågor, 

vilka sedan kunde kompletteras med mer detaljerade och uppföljande frågor, beroende 

på hur den aktuella intervjun gick. Frågorna som ställdes gav svar av öppen karaktär 

och intervjuerna var av typen semistrukturerade djupintervjuer. De frågeområden som 
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har undersökts vid intervjuerna med respondenterna har varit: Målstyrning/Performance 

Management-system, Mål, Arbetsengagemang, Arbetsmotivation och Arbetsprestation.  

 

Mellan intervjuomgång 1 och 2 genomfördes några mindre justering av intervjuguiden. 

Främst genomfördes en justering av frågeställningarna, så att de även kunde besvaras ur 

ett HR-chefsperspektiv samt konsultperspektiv. På en övergripande nivå har intervju-

guiden varit intakt under undersökningens gång. Intervjuerna tog mellan 45 minuter och 

75 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades därefter. Data-

insamlingen genomfördes på respondenternas arbetsplats eller i deras hem. 

 

Allt eftersom data samlades in analyserades behovet av ny information, varefter nya 

kompletterande urval genomfördes. Tanken var att söka så omfattande och/eller 

detaljerad information kring de olika teman och fenomen som önskades studeras i den 

första omgången av intervjuer. Detta innebar att nya intervjupersoner valdes ut succesivt 

efter de olika etapperna av undersökningen. Inom ramen för Grundad teori, eftersträvas 

att urvalet av undersökningsdeltagare görs enligt ett så kallat teoretiskt urval, vilket är 

ett mycket viktigt inslag i Grundad teori. Forskaren bestämmer på analytisk grund, vilka 

data som efter hand ska samlas in och var dessa data ska sökas. Urvalsprocessen är 

alltså inte förutbestämd, utan anpassas succesivt efter att teorin utvecklas. I Grundad 

teori är det också centralt att försöka få så stora skillnader som möjligt i urvalsprocessen 

(Glaser & Strauss, 1967).  

 

Vid ett val av metod som Grundad teori, är det viktigt att fundera över och på ett bra sätt 

hantera undersökningsledarens förförståelse. Detta redovisas även i diskussionsdelen 

under avsnittet Metoddiskussion. Tidigt i denna studie genomfördes en översiktlig 

studie kring ämnesområden relaterade till målstyrning, Performance Management, 

arbetsengagemang, arbetsmotivation samt arbetsprestation. Detta kan ses som ett brott 

mot de tankar som finns vid användandet av Grundad teori, och innebar att forskaren 

förförståelse ökade. Den mer omfattande teoretisk studien har emellertid först 

genomförts i slutskedet av analysarbetet. I samband med kodningen av det insamlade 

materialet har forskaren också försökt att hålla sin förförståelse i bakgrunden, för att inte 

färga kodningen, även om detta ändå kan ha skett undermedvetet.  

 

Analys  

Grundad teori (Glaser & Strauss, 1967) är en empiridriven metod för analys av data. 

Detta har inneburit att data har analyserats utifrån de transkriberade intervjuerna. Fler 

intervjuer har tillförts succesivt tills dess att en så kallat teoretisk mättnad har erhållits, 

då ingen direkt ny information har tillkommit. Den metod som har använts är lik den 

som Glaser och Strauss ursprungligen formulerade 1967 och är mer trogen Barney 

Glasers inriktning, än Anselm Strauss senare uppdateringar av Grundad teori. 

 

Det utskrivna materialet delades först upp i olika delar/enheter som uppfattades ha en 

betydelse. Varje enhet etiketerades efter innehåll samt sorterades och bildade en 

kategori. Under den första delen av kodningen, så kallad öppen kodning, togs en rad 

olika kategorier fram. Varje kategori sammanfattades i en kort beskrivning som beskrev 

respektive kategoris innehåll och betydelse. Efter den femte intervjun hade ett flertal 

kategorier erhållits och det började framträda några huvudkategorier i de data som hade 

analyserats. I detta skede framträdde även en kategori som kunde förklara innehållet på 
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ett bästa sätt, en så kallad kärnkategori. Kärnkategorin visade på något centralt som 

framkom och genomgående togs upp i intervjuerna och som förklarade den mesta 

variationen i data. En gallring gjordes därefter av de mest relevanta kategorierna utifrån 

syftet med undersökningen. Därmed avslutades den öppna kodningen och analysen 

övergick till selektiv kodning. (Alvesson & Sköldberg, 1994; Glaser, 1978; Glaser & 

Strauss, 1967) 

 

Det efterföljande kodningssteget var selektiv kodning, vilket kan betraktas som den 

fördjupande delen av undersökningen. Här eftersträvades att minimera skillnader för att 

på så sätt ge mer substans åt den teori/modell som höll på att växa fram. Genom att 

studera indikatorer som var särskilt riktade till kärnkategorin och övriga 

huvudkategorier kunde det via den selektiva kodningen skapas en teori/modell. Efter de 

första fem intervjuerna kodades materialet från de efterföljande intervjuerna, utifrån de 

första erhållna preliminära kategorierna. Den efterföljande datainsamlingen kunde 

därmed ses som delvis teoridriven. En omprövning genomfördes även avseende vilka 

kategorier som fortsatt uppfattades som relevanta. De som inte längre uppfattades som 

relevanta sorterades bort. Under denna tolknings- och kodningsprocess ”förtätades” 

materialet. I denna fas av kodning var alltså fokus främst på det material som bedömdes 

vara relevant för kärnkategorin och övriga huvudkategorier. (Glaser, 1978; Glaser & 

Strauss, 1967; Langemar, 2008)  

 

Den så kallade teoretiska kodningen skedde enligt Grundad teori redan från start, det 

vill säga redan under den öppna och selektiva kodningen. Kodning och analys skedde 

parallellt och är alltså inte ett avgränsat steg, utan en integrerad del av 

kodningsprocessen. Under den teoretiska kodningen undersöktes hur de olika koderna 

som växte fram kunde relateras till varandra. Vid denna konceptualisering gick 

forskaren bortom det uppenbara i data, i syfte att finna eventuella djupare mönster. De 

mönster som forskaren fann spelades in och/eller skrevs ner som så kallade teoretiska 

PM (memos). Dessa PM (memos) utgjorde källor för teoretiska idéer. I de memos som 

spelades in och/eller skrevs ner samlades även idéer, möjliga samband, mönster samt 

kopplingar som upptäckts under kodningsarbetet. Olika teoretiska relationer kunde 

också upptäckas vid sorteringen av kategorier och idéer. Avslutningsvis kunde 

forskaren skapa en egen modell. Här lyftes abstraktionsnivån ytterligare en nivå. 

(Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1967; Langemar, 2008) 

 

Efter den 5:e intervjun infann sig den så kallad teoretiska mättnaden (Bryman, 2011). I 

de efterföljande intervjuerna erhölls ingen mer information som hade betydelse för 

själva kodningen av data. Nya data bekräftade endast de kategorier/områden och 

mönster som redan hade erhållits. Däremot gav de avslutade intervjuerna värdefulla 

tillskott till beskrivningarna av kategorierna samt uppslag till den teoretiska kodningen 

och olika samband. Därmed var det dags att avsluta intervjuarbetet och istället 

koncentrera arbetet på den vidare utvecklingen av modellen/teorin som växt fram som 

resultat av denna studie. De mönster som hade erhållits vid den teoretiska kodningen 

gav en mer sammanhängande bild, utifrån studiens syfte, och utgjorde grund för det 

resultat som presenteras i kommande avsnitt, se avsnitt Resultat. 
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I det avslutaden analyssteget sammanfattades de olika memona och kategorierna till ett 

resultat (Langemar, 2008). Utifrån en genomgång av enheter och kategorier, jämförelser 

av kategorier mot varandra och hur de inbördes hängde samman samt abstrahering till 

huvudkategorier samt undersökningens kärnkategori, sammanfattades resultatet till en 

teori/modell. En sammanfattning gjordes för respektive huvudkategori samt för 

kärnkategorin. Sedan kopplades de olika huvudkategorierna och kärnkategorin till den 

undersökta målstyrningsprocessen. En teori/modell formulerades kallad Hörnstenar i en 

effektiv målstyrningsprocess, vilken beskrev centrala faktorer som kunde utveckla 

målstyrningsarbetet och målstyrningsprocessen. Detta innebar att möjligheterna till 

ökade prestationer och ett ökat välmående i arbetet kunde främjas Detta i en kontext där 

förändringar sker allt snabbare och trycket på företag och dess anställda ökar. 

 

Etiska frågor 

De intervjuade informerades om undersökningens syfte och de etiska förutsättningarna. 

Samtliga deltagare informerades om att deltagandet var frivilligt och att det skulle råda 

konfidentialitet vem som hade sagt vad under intervjuerna. Även namnen på de 

intervjuade personerna angavs vara konfidentiellt. I de fall att någon fråga upplevdes 

obekväm att svara på, så behövde respondenterna inte svara på frågan och de kunde 

dessutom avbryta intervjun om de så önskade. Vidare bad undersökningsledaren om att 

få spela in intervjuerna för att senare lättare kunna transkribera dessa, vilket godkändes 

av samtliga deltagare i undersökningen. Samtliga deltagare gavs sitt muntliga 

godkännande till att en inspelning fick ske. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

gällande forskning har följts (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare har de etiska riktlinjerna 

för vetenskapligt arbete följts i enlighet med en etikdeklaration i samband med 

examensarbete gällande för studenter på Psykologiska institutionen vid Stockholms 

universitet. 

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att presenteras utifrån de intervjuer 

som har genomförts i denna studie. Först kommer en beskrivning göras kring fenomenet 

målstyrning och Performance Management med bland annat de centrala mål- och 

utvecklingssamtalen. En teori/modell har tagits fram med hjälp av metoden Grundad 

teori – Hörnstenar i en effektiv målstyrningsprocess. Samtliga beskrivningar utgår från 

de data som har samlats in i samband med intervjuerna. Därefter kommer de i 

undersökningen erhållna teoretiska sambanden att presenteras. Avslutningsvis redogörs 

för hur väl kvalitetskriterierna enligt Grundad teori har uppfyllts i undersökningen. 

 

Målstyrning och Performance Management- system 

I denna undersökning har intervjupersonerna beskrivit sin upplevelse av fenomenen 

målstyrning och Performance Management samt Performance Management-system. 

Författaren har enligt tidigare valt att betrakta Målstyrning och Performance 

Management-system som synonyma begrepp. Därmed har författaren låtit Målstyrning 

omfatta ett bredare innehåll än vad som är brukligt, för att på så sätt underlätta den 

kommande läsningen. 
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En form av målstyrning som de intervjuade tog upp var en styrning som skedde mot 

vissa typer av kvantitativa måltal, kallade för nyckeltal eller Key Performance 

Indicators (KPI:er), som gärna var kopplade till olika former av belöningar. Detta 

framträdde oftast inom sälj- och leverans- samt produktionsinriktade delar inom olika 

typer av företag och var ofta lätta att mäta. En annan typ av styrning utgjordes av den 

mer visionsorienterade formen. I denna form var målen ofta, inte lika tydligt 

formulerade, utan gav mer en övergripande riktning om vart företaget som helhet skulle 

inom en ofta lite längre tidsperiod (3-10 år). Egentligen bedömdes visionen inte vara 

något sluttillstånd, utan kunde till och med ses som ett mer drömliknande framtida 

tillstånd. Visionen gav en riktning och hjälpte till vid övergripande prioriteringar om 

vad som skulle och inte skulle göras. Olika strategier valdes för att företaget och 

medarbetare skulle gå i ”rätt” riktning. Övergripande mål sattes också upp för företaget. 

 

De intervjuade förmedlade att de ansåg att både företag och de anställda behövde mål. 

Syftet med målen var att driva och förbättra resultaten. I miljöer liknande de inom 

försäljning, med målstyrning av KPI-typ, så rådde en tydlig prestationskultur, med 

tävlingsinriktade individer som var vana med en kontinuerlig uppföljning. Säljare var 

dessutom vana med att normalt belönas med bonusar, utifrån sina säljresultat. 

 

Vid målstyrning av typ visionsstyrning skedde styrningen utifrån mål uppställda på lite 

längre sikt, säg 2-3 års horisont, där företaget ofta utgick från värdegrunden i företaget. 

Företaget önskade lyfta verksamheten från en nivå till en annan högre nivå. Denna typ 

av målstyrning var av den mer visionära verksamhetsutvecklande typen. I några fall 

exemplifierade de intervjuade med att de utifrån visionen och övergripande strategier 

samt målsättningar fastställde olika förflyttningsområden, där de önskade göra en 

förflyttning. Utifrån dessa förflyttningsområden sattes nya måltal och bröts därefter ned 

på olika avdelningar och nivåer. Alla nivåer och anställda tänktes därmed bidra till 

helheten. Fördelen med denna styrning upplevdes vara att den förstärkte kopplingarna 

mellan individer, grupper och avdelningar och hur de alla bidrog till hela företagets 

resultat. Det var inte heller helt ovanligt att målen även utgick från medarbetarna och 

frågeställningen vad medarbetarens bidrag var för att företaget skulle kunna nå visionen. 

Utifrån detta blev målen mer av aktivitetsbaserad karaktär för medarbetarna.  

 

Båda de presenterade typerna av styrning ansåg de intervjuade inrymdes inom det som 

kallas målstyrning. Centralt inom målstyrningen var det som kallas för målsamtal. 

Målsamtal var också något som tolkades olika av de intervjuade och var därför inte helt 

entydigt vad det var som ingick. Flera såg målsamtalen som tydligt inriktade på mål och 

måluppfyllelse. Särskilt vanligt var ett fokus på kvantitativa mål som följdes upp. I 

andra målsamtal ingick även mer kvalitativa målsättningar, vilket flertalet av de 

intervjuade ansåg vara svårare att göra tydliga och uppföljningsbara. I ett ännu mer 

breddat perspektiv, kunde målsamtalen även omfatta utvecklingsrelaterade delar som 

målsattes och följdes upp. Flera av de intervjuade använde kombinerade mål- och 

utvecklingssamtal. Det var även vanligt att målsamtalen kallades för medarbetarsamtal, 

vilket i dessa fall antydde att ett större fokus lades på medarbetarperspektivet och den 

enskilda medarbetarens utveckling, men i de flesta fall ingick även den mer prestations-

orienterade delen, kopplad till vad prestationen innebar för företagets resultat. 

Fortsättningsvis kallas alla dessa typer av samtal med varierande innehåll för målsamtal. 
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Ett vanligt system för målstyrning som framkom vid intervjuerna var en process eller 

årscykel som inleddes med att chef och medarbetare: 1) satte mål tillsamman för det 

kommande året. Input erhölls från medarbetarens tidigare prestationer och resultat från 

föregående år. Vidare gavs input till samtalet utifrån företagets och enheternas 

målsättningar för året. Även utvecklingsorienterade delar gällande medarbetaren som 

kunde stödja möjligheter till att målen kunde uppnås togs med, 2) halvårsuppföljning av 

mål (inklusive utvecklingsrelaterade mål). Här kunde även eventuella omprioriteringar 

göras, om behov förelåg på grund av att olika förändringar hade skett, 3) årsutvärdering, 

ofta gav denna utvärdering input till lönejusteringar i samband med kommande 

löneförhandlingar samt eventuella bonusutvärderingar. Löpande skedde olika former av 

stödjande samtal i form av feedback och coachingsamtal etcetera, i syfte att stödja 

medarbetaren att kunna nå sina mål. Vid målsamtalen användes vanligen olika system 

för dokumentering av de uppställda målen och för att underlätta kommande 

uppföljningar av gjorda överenskommelser. 

 

Ovanstående beskrivning utgör en typbeskrivning över en mer omfattande 

målstyrningsprocess. Samtidigt beskrev några av de intervjuade mindre ambitiösa 

system för målstyrning, till och med att system helt saknades för målstyrning och 

uppföljning av mål, vilket var vanligare i nyetablerade företag eller småföretag/fåmans 

företag. Något som tydligt framkom i intervjuerna var det upplevda behovet av att de 

mål som hade överenskommits mellan chef och medarbetare också måste följas upp. 

Uteblev uppföljningen, så erhölls mycket negativa konsekvenser för tilltron till 

målstyrningssystemet och för relationen och förtroendet för chefen. Den stora nyttan 

med att arbeta med målstyrning och att sätta individuella mål var att de intervjuade 

personerna via målsamtalen erhöll en överenskommelse om vad som skulle prioriteras 

och vad som skulle presteras. Vidare att målen gjorde att de upplevde att de ”arbetar 

med rätt saker” och inte själva behövde ägna tid åt att fundera på vad som var viktigt 

och vad som borde prioriteras. Sedan ställdes det en hel del krav för att målen skulle bli 

tydliga, uppföljningsbara, tillräckligt utmanande, utan att bli avskräckande eller anses 

vara helt orealistiska. En intervjuad uttryckte detta på följande sätt gällande upplevelsen 

och betydelsen av mål och uppföljning:  

 

”För egen del handlar det om min egen tillfredsställelse. Jag är övertygad om att 

jag gör ett bättre jobb, och att jag är mer nöjd med det jobb jag gör, för att jag gör 

rätt saker. Då blir jag också bättre på det jag gör. Det blir bättre för mig, för jag 

känner mig tillfredsställd, nöjd och lugn och blir inte stressad för att jag vet vad vi 

har kommit överens om. Det är det här jag ska åstadkomma. Det är de här 

förutsättningarna jag har.” 

 

Att arbeta med den visionsorienterade typen av målstyrning kunde också ske genom att 

företaget bestämde vilka relationer som de önskade ha till olika viktiga intressenter. 

Flera av de intervjuade nämnde exempel såsom; att deras företag skulle vara det bästa 

alternativet för kunden, att de ständigt skulle förbättra sig, att teamet lyftes fram som 

centralt för företagets prestationer och att arbetsplatsen skulle vara trevlig och ha en bra 

arbetsmiljö. Dessa exempel på prioriterade områden utgjorde tydliga förutsättningar för 

vad företagsledningen ansåg vara viktigt och utgjorde därmed också en grund för 

prioriteringar och för målstyrningsarbetet. 
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I samband med intervjuerna har även Performance Management och Performance 

Management-systemet diskuterats. De flesta som hade arbetat med målstyrning av de 

intervjuade ansåg att Performance Management-systemet utgjorde samma sak som 

målstyrning, förutsatt att det mer omfattande innehållet i det som har behandlats 

gällande målstyrning ingick. En av de intervjuade ansåg att Performance Management-

system var: 

 

”Jag tänker på helheten. För mig omfattar Performance Management mer än bara 

målstyrning. För mig är det målstyrning, uppföljning och feedback. Det kan ingå 

coachande delar också… Det är hur jag överhuvudtaget driver och utvecklar 

performance i ett bolag. För mig är Performance Management hela processen och 

man har ett ordentligt system runt det. Så det är ett strukturerat system runt hur 

man ska driva prestation.” 

 

Inom ramen för systemet ingick en tydlig struktur för när möten skulle ske, hur ofta 

möten skulle hållas, hur prestationer skulle bedömas, dokumentationskrav etcetera. Allt 

för att höja kvalitén i det som skulle utföras. Systemet kunde ge ett bra stöd, ansåg de 

intervjuade, men måste också användas i praktiken. Tillämpningen var det avgörande, 

samtidigt som en viss flexibelt måste råda. En rigid användning försämrade 

förutsättningarna för bra samtal. Vidare måste det beaktas att omvärlden kunde 

förändras snabbt och då måste även målen kunna revideras. I dessa fall skulle inte 

systemen lägga hinder för korrigeringar, menade flera av de som har intervjuats. 

 

Genom att använda målstyrning ansåg de intervjuade att prestation och måluppfyllnad 

bättre kunde uppnås, än om inga mål användes och ingen målstyrning tillämpades. 

Samtidigt var samtliga intervjuade mycket tydliga med att uppföljning, feedback och 

stöd var helt nödvändigt för att målstyrningen skulle fungera. Om ingen uppföljning 

gjordes fanns det inte något värde i att använda sig av målstyrning. En av de intervjuade 

uttryckte det enligt följande: 

 

”Jag anser att ett effektivt system är när man har tydliga målsamtal. Vad 

man ska göra under året och så dokumenterar man det viktiga… Man följer 

upp och gör det en till en… Har man endast uppföljning en gång i halvåret, 

då tror jag inte att man driver prestation… Dessutom är det viktigt att det är 

flexibelt, det vill säga om världen och verksamheten förändras, så måste 

också målen kunna ändras… Vidare är det viktigt att samtalen blir 

utvecklande, det får inte bli så att samtalen mer blir en check-in-the-box i ett 

system.”  

 

Sammanfattningsvis var syftet med målstyrningssystemet att förväntningarna kunde 

klargöras mellan chef och medarbetare. Samtidigt som företaget kunde säkerställa att 

bolaget drevs åt rätt håll. Strukturen medgav också att medarbetarna kunde tala om vad 

de ville och vad de behövde för stöd för att kunna utvecklas och för att nå sina mål. 
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Mål, målsättningar samt måluppfyllelse 

Behandlas området och begreppet målstyrning, så blir även mål och målsättningar samt 

måluppfyllelse också viktiga begrepp att förstå. I detta avsnitt redovisas vad 

respondenterna i denna undersökning hade för upplevelser kring begreppen mål, 

målsättningar samt måluppfyllelse. Gemensamt för intervjuerna var att målen upplevdes 

vara av ett stort värde och att målen var avgörande för att driva prestationer. Utan mål 

gavs ingen riktning för arbetet och heller ingen tydlig bild av vart företaget och 

medarbetaren var på väg. Vidare gavs det inte heller någon möjlighet att kalibrera 

resultaten av ens ansträngningar i arbetet som hade utförts om mål saknades eller var 

otydliga. Mål gav en möjlighet till avstämning av individers och gruppers prestationer 

utifrån en måluppfyllelse. 

 

Gällande om visionen för ett företag kunde vara drivande för prestationer, så var de 

intervjuade inte ense. Några uppfattade visionen och värdegrunden som något som hade 

en stor riktande effekt och som skapade en större mening i arbetet. Andra ansåg att 

målen istället borde vara mer konkreta, och då räckte inte vision till, utan måste 

åtminstone kompletteras med tydliga, mätbara och realistiska mål. Mål och vision skulle 

naturligtvis hänga ihop. Flera talade om betydelsen av en så kallad ”röd tråd” från den 

övergripande visionen och målnivån i ett företag, ner genom företagets enheter och 

avdelningar, ner till de enskilda medarbetarna. 

 

När målen ska sättas lyftes också vikten av delaktighet. Delaktigheten ledde till ökad 

motivation och ett ökat engagemang. Genom att vara med och sätta sina egna mål ökade 

även förståelsen för målens innebörd, vilket gav en större acceptans för målen. Det 

fanns en stor enighet om att målen skulle vara utmanande, men inte omöjliga att nå. Då 

erhölls bäst drivkraft vid arbetet. Viktiga förutsättningar för att det skulle vara 

meningsfullt, var att chef och medarbetare arbetade aktivt med målen och att en löpande 

uppföljning också skedde. Om uppföljning uteblev, ansåg de intervjuade att företaget 

helt kunde sluta med målstyrningsarbetet, eftersom det då inte gav någon önskad effekt, 

utan istället sänkte motivationen och engagemanget hos individen. Genom att 

genomföra kontinuerliga stöd-, dialog- och feedbacksamtal gavs förutsättningar för att 

chefen kunde visa att medarbetaren var sedd och att förståelsen kunde öka hos chefen 

för medarbetarens förutsättningar i den aktuella arbetssituationen. Vidare gavs löpande 

möjligheter för chefen att utmana medarbetaren i syfte att denne skulle kunna nå de 

utmanande målen. De intervjuade var samfällt överens om vikten av uppföljning, att 

medarbetaren kände sig sedd och att medarbetaren vid lämpliga tidpunkter utmanades 

till att uppnå de högt ställda målen. 

 

Flera av de intervjuade betonade även vikten av att chef och medarbetare likt i ett 

partnerskap ansvarade för att målen skulle kunna uppnås. Chefen hade ansvar för stöd, 

resurser, att utmana, att ge tillit och förtroende. Medarbetaren hade ett ansvar för att 

med hjälp av sina kunskaper och färdigheter, sin energi och sociala förmågor, själv eller 

i teamet, utföra arbetet, så att målsättningar kunde uppnås. Den underordnade chefen 

hade med sin chef kommit överens om ramarna för målsättningarna för den egna 

enheten. Inom dessa ramar kunde den underordnade chefen fritt bestämma målen för 

medarbetaren i samband med målsamtalet. För att chefen skulle kunna uppnå enhetens 

mål krävdes det att medlemmarna i gruppen nådde sina målsättningar. Detta gjorde att 

det rådde ett ömsesidigt beroende mellan chefen för den aktuella enheten och 
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medarbetarna inom enheten, vilket de intervjuade ansåg kunde utmynna i ett gott 

samarbete och ett partnerskap kring arbetet kring målen. 

 

Flera av de intervjuade upplevde att det var vanligt med att ett flertal mål sattes för 

medarbetaren att hantera. De föreslog att chefen och medarbetaren hellre valde att 

fokusera på några få tydligt formulerade målsättningar, än för många. Detta för att inte 

medarbetaren skulle tappa fokus. Dessutom minskade detta även risken för så kallade 

målkonflikter. Vid för många mål ökade risken för målkonflikter, om inte annat 

avseende den disponibla tiden. 

 

Det fanns olika typer av mål. Kvantitativa mål som ofta var tydligt prestationsinriktade. 

Andra mål var mer av kvalitativ art. Flera av respondenterna ansåg att de kvantitativa 

målsättningarna av prestationskaraktär ofta dominerade i målstyrningssystemen, men att 

även de kvalitativa målen var av stor betydelse. De kvalitativa målen kunde handla om 

att chefen ville att olika individer/grupper skulle samarbeta för att uppnå något 

tillsammans, annat kunde gälla önskade beteenden och attitydförändringar som chefen 

ville se hos en medarbetare. Det kunde även handla om olika typer av lärmål; att kunna 

presentera bättre, att kunna förhandla, att leda ett projekt etcetera. I många fall ansåg de 

intervjuade att individen inte alltid ens kunde nå sina kvantitativa VAD-mål, om de inte 

lyckades med de kvalitativa HUR-målen. En processmodell över så kallade hårda- 

respektive mjuka målsättningar (VAD- och HUR-relaterade målsättningar), se figur 1. 

 
Figur 1. Processmodell över VAD-mål och HUR-mål.  
 

Även om samtliga respondenter var mycket övertygade om att mål behövdes i 

företagens strävan att uppnå resultat och för att driva medarbetare och teams 

prestationer, så varnade även flera för att målen också kunde styra fel. Ofta var 

farhågorna kopplade till frågan om belöningar och olika typer av belöningssystem. 

Individer och grupper kunde belönas för prestationer som kunde vara kontraproduktiva 

för helheten eller att medarbetare och grupper lade andra viktiga saker åt sidan, som låg 

utanför de överenskomna målsättningarna. När mål uppfattades som orealistiska eller 

till och med ouppnåeliga, så uppstod lätt också en uppgivenhet hos medarbetare och 

chefer. I dessa fall sjönk motivationen och engagemanget snabbt.  

 

Några exempel, som togs upp vid intervjuerna, var när medarbetaren var osäker på sin 

förmåga att klara arbetsuppgiften, medan chefen trodde på medarbetarens förmåga. I 

dessa fall hade chefen ett stort ansvar att inom den löpande dialogen både uppmuntra 

och utmana. Enligt flera av de intervjuade måste chefen i dessa fall vara extra vaksam 

på de frågeställningar som kom upp i samband med samtalen mellan chef och 

medarbetaren. Skulle det efter en tids arbete ändå visa sig att uppgiften upplevdes som 

oöverstiglig för medarbetaren, borde chefen och medarbetaren komma överens om hur 
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målet skulle kunna revideras, via en ny överenskommelse. Det var samtidigt mycket 

individuellt, vilken nivå av tro som respektive medarbetare hade gällande vad de trodde 

sig kunna klara av. Flera av respondenterna ansåg vidare att chef och medarbetare minst 

kvartalsvis borde göra avstämningar kring hur det hade gått kring arbetet med målen 

och om en revidering av målen borde göras eller inte. Mellan dessa kvartalsmöten borde 

även löpande avstämningar ske mellan chef och medarbetare. 

 

Vad hände om medarbetaren uppnådde sina mål? Vad hände om medarbetaren inte 

klarade av sina mål? Flera av de intervjuade ansåg att detta mycket vara beroende från 

företag till företag. Ofta belönades måluppfyllelse vid goda prestationer via olika former 

av bonusar, lite högre lön vid kommande lönerevision etcetera. Vid sämre prestationer 

uteblev dessa belöningar. Väldigt få av de intervjuade såg dock belöningar i form av 

pengar som någon större drivkraft för prestationer. Däremot tog de flesta upp behovet 

av att få beröm och därför att alla kunde vara mer frikostig med att ge beröm och en 

klapp på axeln etcetera. Inte bara när medarbetarena hade nått målen, utan även löpande 

under arbetets gång. För vissa var till och med återkopplingen tydligare om de inte 

nådde sina mål, till exempel genom att de kunde se att andra medarbetare fick mindre 

arbete att göra. Andra talade ytterst till och med om företagets överlevnad. En av de 

intervjuade sade följande kopplat till att kollegor fick mindre att göra om hen inte 

lyckades i sitt arbete: 

 

”Det är nästan så att man uppmärksammas mer då det går sämre, än när man 

faktiskt når sina mål.” 

 

Samtidigt betonade fler av de intervjuade att det faktiskt också kunde utgöra ett bra 

lärtillfälle, om de inte uppnådde sitt mål vid något tillfälle. Några tyckte även att det inte 

borde komma som någon överraskning, om en medarbetare inte uppnådde något av sina 

mål, om chefen och medarbetaren hade haft en bra löpande dialog under 

verksamhetsåret. Lyckades medarbetaren uppnå sina mål, kunde medarbetaren ofta få 

chans till mer utveckling och fler intressanta uppdrag i framtiden. Medarbetaren själv 

kunde också uppleva en större glädje och energi som de kunde ta med sig in i 

kommande arbeten. Flera av de intervjuade betonade att medarbetare även hade en 

potential att själv ge sig mer beröm och återkoppling och att även låta kollegor vara en 

viktig del i att ge feedback och ”fira” bra prestationer. 

 

Flera av de intervjuade i chefsbefattningar tog även upp vikten av att de i sina 

chefsroller förväntade sig mer av sina medarbetare, särskilt de som var mer seniora och 

kvalificerade, att de skulle göra det lilla extra. Det som stod i medarbetarnas arbets-

beskrivningar förväntades av dem, utan att detta arbete skulle behöva målsättas. Det 

blev då mer arbeten av typen förflyttningar som målsattes i dessa fall. Ibland kunde det 

till och med vara så att förväntningen knappt uttalades, bara att chefen förväntade sig att 

medarbetaren skulle överaska under året. Det kunde i dessa fall handla om att 

medarbetaren skulle bidra med sitt engagemang och sin inställning samt att hen även 

förväntades bidrar till andra medarbetares lärande och/eller utveckling. 

 

Avslutningsvis menade flera av de intervjuade att många av de osäkerheter som kunde 

råda kring olika typer av målsättningar kunde hanteras genom återkommande 

uppföljningar och ett aktivt stöd. Detta erfordrades för att medarbetare skulle lyckas i 
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sitt arbete mot de uppställda målen. Genom en aktiv uppföljning och dialog mellan chef 

och medarbetare kunde risken för stress och upplevd hjälplöshet hanteras via det stöd 

som gavs. Vid behov kunde även omprövningar av de satta målen göras.  

 

Hörnstenar i en effektiv målstyrningsprocess 

Inom ramen för denna studie har en teori/modell tagit fram utifrån de data som har 

erhållits i samband med intervjuerna. I analysarbetet har följande kärnkategori och 

huvudkategorier erhållits: Mening, Fokusering, Goda samtal och Positiv energi. Dessa 

så kallade kategorier har i nedanstående modell kallats för hörnstenar i en effektiv 

målstyrningsprocess. Vidare har ytterligare en huvudkategori erhållits som omfattar 

förutsättningar för en effektiv målstyrningsprocess, kallad Goda förutsättningar. Utan 

att förutsättningar finns på plats kan inte en effektiv och positiv målstyrning ske. Se 

figur 2. 

 

 
 

 

Figur 2. Hörnstenar i en effektiv målstyrningsprocess. Huvudkategorier: Mening,  

              Positiv energi, Goda samtal, Fokusering samt Goda förutsättningar. 

 

Kopplingen till målstyrningsprocessen har vuxit fram ur de huvudkategorier som har 

erhållits i undersökningen. Huvudkategorierna har bildats av en rad kategorier och 

underkategorier. Vidare har de olika huvudkategorierna och kärnkategorin analyserats 

utifrån deras upplevda betydelse för medarbetarnas arbetsengagemang och arbets-

motivation samt arbetsprestation och måluppfyllelse. 

 

Kärnkategorin som har erhållits i denna studie, utgör den högsta abstraktionsnivån 

gällande teori och modell i undersökningen, benämns Mening. Mening vilade på att 

medarbetare i sina arbetsuppgifter skulle förstå syftet med det arbete som de skulle 

utföra och hur detta hängde samman med helheten för det företag de arbetar inom. En 

helhetsbild behövdes över vart företaget var på väg och hur medarbetarnas arbete var 

länkat till helheten. Detta gav ett sammanhang och en förståelse för vad som var viktigt, 

en mening hade skapats.  
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”Även om man är långt nere i organisationen kan jag liksom dra i mina trådar och 

se vad som händer högre upp i organisationen. Det skapar en meningsfull vardag. 

Att jag förstår mitt bidrag i det stora maskineriet skapar meningsfullhet. Det är 

kanske den mest avgörande frågan att folk vill ha en meningsfull vardag.”  

 
Att vara en del av helheten och att individen kände att hen var viktig och att deras insats 

hade stor betydelse, skapade också mening i arbetet. Flera av de intervjuade betonade 

vikten av lagarbete och att alla var viktiga i samband med leveransen av till exempel 

produkter och tjänster.  

 

”Ingen är bättre än den svagaste länken, så för att vara det bästa alternativet för 

kunden så räcker det inte med att ha till exempel en stjärnsäljare. Det löser 

ingenting, även om hen tycker att hen är duktig och bra. Hela kedjan måste 

fungera. Kunden mäter ändå slutmålet, färdig produkt”  

 

Andra viktiga förutsättningar för att medarbetare skulle känna att arbetet blev 

meningsfullt var att de blev sedda och kände sig delaktiga. Delaktigheten kunde gälla 

kring hur målen sattes, men också att de kände om de betydde något för helheten eller 

inte. 

 

”Har du engagerade medarbetare som känner sig sedda. Känner de att de är med, 

det vill säga är delaktiga. Då får du folk som är engagerade. Har du folk som är 

engagerade, så gör de mera och vågar mera. Jag som medarbetare känner att jag 

har utmanande mål. Jag har en chef som stöttar och tror på mig, vilket gör att 

prestationen ökar.” 

 

I en omvärld som blir allt mer föränderlig och där konkurrensen ökar, så menade flera 

av de som har intervjuats, att det för många företag och medarbetare ytterst handlade 

om företagets överlevnad. I en sådan miljö uppstod en form av krismedvetenhet som 

kunde innebära att fler medarbetare ansträngde sig lite extra, för att företaget skulle gå 

bra. Samtidigt kunde det också leda till att vissa medarbetare gav upp, då de kände att 

situationen var hopplös. 

 

”Vi tjänar inte så mycket pengar och vi är extremt konkurrensutsatta. Så behovet 

av förändring är otroligt påtaglig för alla. Om vi inte förändrar, så dör vi. Tjänar 

man otroligt mycket pengar, då kanske det finns andra drivkrafter. Gör man det 

inte och har kniven mot strupen hela tiden, då måste man förändras. Man gör det 

för företagets skull. Hos oss är vi vana vid att jobba så. Man behöver inte tvinga 

fram det där extra engagemanget. Det finns redan där.”  

 

En viktig del som samtliga intervjuade betonade var vikten av att de mål som sattes upp 

inom ramen för målstyrningen också följdes upp. De intervjuade menade att om inte 

målen följdes upp, gärna regelbundet, då förlorades värdet av hela målarbetet. Det är till 

och med så att de intervjuade ansåg att målstyrningen i dessa fall blev helt meningslöst 

och att företaget då kunde sluta att arbeta med målstyrning. 
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”Svagheten är ju om målen inte följs upp. Man sätter mål i januari, sedan är det 

något helt annat som medarbetaren gör under året och utan att uppföljning sker. 

Då är det helt lönlöst att ha målsamtal och lägga ned tid på det. Ska man ha 

målsamtal, och det tycker jag att man ska, då ska man säkra upp att en person 

gjort det vi tänkt att den ska göra. Men det är jättedumt att säga att vi inte hinner. 

Då kanske medarbetaren gör helt fel saker.”  

 

Meningsfullhet var också centralt för det engagemang och den motivation som 

individen kände för de handlingar de utförde inom ramen för sina arbetsuppgifter. 

 

Fokusering utgjorde en central faktor relaterad till mål och målstyrning. Fokusering 

handlade om att företaget och medarbetarna erhöll en form av riktning för vart företaget 

och medarbetaren ville nå på sikt. Fler av de intervjuade uttryckte att ett fokus gavs av 

företagets vision och långsiktiga målsättningar. För att göra det önskade framtida 

tillståndet mer tydligt, så bröts ofta visionen och de långsiktiga målsättningarna ned, i 

målsättningar för underliggande nivåer, ända ner till den enskilda medarbetarens nivå. 

De intervjuade beskrev vikten av att målen gjordes så tydliga som möjliga, och särskilt 

på medarbetarnivån, för att målen skulle få den önskade styrande effekten. På 

företagsnivå var det vanligt, enligt fler av de intervjuade, att företaget även valde ut ett 

antal förflyttningsområden, där företaget önskade göra förflyttningar eller förändringar 

inom, på något eller några års sikt. Inom dessa områden kunde mål ställas upp och 

sedan brytas ned till underligande enheter, team och medarbetare. 

 

Genom att sätta flera mål som en medarbetare skulle arbeta med samtidigt, så ökade 

risken för att en otydlighet uppstod. Färre och tydliga mål utgjorde en grund för ökad 

tydlighet och ett ökat fokus på vad som skulle uppnås. 

 

”Man kan inte ha 15 mål. Då kommer du inte komma ihåg dem och du kommer 

heller inte att kunna fokusera på dem.” 

 

Den största vinsten med målstyrningen var att det, om målsättningsarbetet utfördes på 

ett bra sätt mellan chef och medarbetare, klargjorde överenskommelsen om vad som 

skulle prioriteras för det kommande året. På så sätt blev parterna överens om vad som 

förväntades, vilket ledde till en ökad fokusering. 

 

”Den viktigaste delen är själva förväntningsgraden. Den största vinsten är att du 

och jag är överens om vad du kommer jobba med under året… Chefen talar 

tydligt om vad medarbetaren ska satsa sin tid på.” 

 

Flera av de intervjuade beskrev särskilt hur säljare och säljfunktioner ofta styrdes med 

prestationsinriktade målsättningar av kvantitativ karaktär. Flera menade att det fokus 

som skapades kunde vara mycket viktigt för de uppnådda prestationerna hos ofta 

mycket tävlingsinriktade individer. Målen var ofta tydligt formulerade och lätta att 

stämma av om måluppfyllelse hade uppnåtts eller inte. Flertalet av de intervjuade 

upplevde att dessa målsättningar tydligt driv prestationer och ökade fokus hos denna 

grupp individer. 
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”På företaget X var det väldigt mycket siffermål. Det fanns knappt några mjuka 

mål. Det handlade bara om siffror och att leverera på de där siffrorna. Det är inte 

bara negativt heller, men det låter negativt. Det blir väldigt tydligt att det är 

siffermålen som gäller. Och man mäter allt; Hur många insatser har du gjort, 

Vilket resultat du fick på den aktuella insatsen och vilket slutresultat du har, Hur 

mycket har man i ”pipeline”. Det är mycket sådant man pratar om… Det blir lite 

grann av en tävlan… Det är klart att det har en påverkan om man är en 

tävlingsmänniska.” 

 

Enligt flera av de intervjuade kunde en ökad grad av fokusering också erhållas via det 

engagemang och motivation som medarbetaren kände och upplevde kring olika typer av 

arbetsuppgifter som hade målsatts. Vid ett högt engagemang kunde viljan att göra det 

lilla extra förstärkas och också att medarbetarna ökade sitt fokus på arbetsuppgiften, för 

att nå ett ännu bättre resultat. Den positiva energin skapade även ökade förutsättningar 

för att ett starkt fokus skulle kunna behållas under arbetets gång. Avslutningsvis kunde 

också en bättre helhetsförståelse underlätta för att en fokusering skulle kunna ske, 

menade flera av de intervjuade. 

 

Utan Goda samtal saknades en grund för att upprätta och upprätthålla en bra relation 

mellan chef och medarbetare. En effektiv och bra feedback samt dialog gjorde att målen 

fick sin betydelse. Om inte goda samtal fördes samt feedback och dialog uteblev eller 

var av låg kvalitet, så blev det svårt att förankra och få en acceptans och 

överenskommelse kring målsättningarna. Vidare så blev stödjande insatser inte möjliga 

eller meningsfulla. Medarbetaren kom att utan en erforderlig dialog att befinna sig i ett 

vakuum under genomförandet av arbetet och bedömningen av arbetsresultatet kom att 

försämras eller helt utebli. Med en positiv och konstruktiv feedback och dialog kunde 

istället energi skapas och stöd ges som underlättade arbetet för medarbetaren avsevärt. 

Även lärandet och utveckling kunde förstärkas via effektiv feedback och en öppen 

dialog.  

 

Goda samtal, feedback och dialog, eller olika former av stödjande samtal var enligt de 

intervjuade i många fall eftersatt i de organisationer som de hade verkat inom. Flertalet 

av de intervjuade betonade vikten av samtalen mellan chef och medarbetare för att 

kunna driva prestationer. Det behövdes fler möten en-till-en och att frekvensen på 

uppföljningsmöten många gånger behövdes öka rejält. Inom ramen för målstyrningen 

borde de mer formella mötena minst ske kvartalsvis. Och mellanliggande samtal borde 

minst ske månadsvis, helst veckovis, även om möten då var kortare. Hög frekvens och 

kortaren möte ansåg flertalet av de intervjuade var bättre, än få och långa möten. 

 

”På grund av tidsbrist tenderar du att ta bort saker, typ möten en-till-en, därför att 

du inte känner att det är tillräckligt nödvändigt eller allvarligt, eller att det går att 

plocka bort dem. Ofta är dessa uppföljningsmöten kopplade till andra saker. 

Allting går ut på att driva och utveckla människor och då kan man också driva och 

utveckla en verksamhet… När jag pratar om en-till-en-möten, då menar jag att 

man har bokade möten, inte möten vid en kaffemaskin. Däremot kanske man inte 

kopplar direkt till målen på samma sätt, utan man kanske tar upp målen en gång 

per månad.” 
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En löpande dialog gav möjligheter att ge varandra ömsesidig feedback, vilket kunde 

utveckla båda parter. Vidare kunde löpande stöd ges och vid behov kunde det göras 

omprioriteringar av uppgifter och korrigeringar av målsättningarna. Möjligheten att 

kunna göra nya överenskommelser mellan chef och medarbetare betonades av flera av 

de intervjuade, särskilt med anledning av att förändringar sker allt tätare i arbetslivet 

idag. Utan att dessa uppdateringar eller omprioriteringar gjordes kunde engagemanget 

lätt falla, då mål och arbetsuppgifter kunde kännas omöjliga att lösa eller blir mindre 

viktiga att utföra på grund av den nya situationen.  

 

Feedbacken som sådan var i sig mycket viktig. Den dialog som gärna skedde frekvent 

värdesattes ofta högt av medarbetarna. Det var ett sätt för chefen att visa att hen 

intresserade sig för medarbetaren. Några av de intervjuade menade att feedback ofta 

värderades mycket högre än monitära ersättningar. 

 

”Jag märker ju med åren att det monetära erkännandet i form av pengar ofta inte 

är det viktigaste. Ja, visst är det jättekul med pengar, man kan åka på semester 

eller köpa ny bil. Men feedbacken som folk får, den kommer de ihåg. Den har de 

med sig under flera års tid.”  

 

För att stärka relationen och visa en uppskattning när det har gått bra, användes även 

feedback. Flertalet av de intervjuade menade dock att beröm och positiv feedback ofta 

utgjorde en bristvara. 

 
”Fördelen med feedback blir ju att man känner att man är på rätt väg hela tiden. 

Jag får en återkoppling på att jag gör rätt saker. Det här bidrar till att uppfylla 

mina mål och företagets mål och då känns det som att man ägnar tiden åt rätt 

saker. Och det är tacksamt. Det bygger ju båda motivation och engagemang. För 

mig är feedbacken mer värd om den kommer från min chef. Ja, det är ju sorgligt 

att säga, men oftast är ju återkopplingen ännu högre värderad hos mig, när jag får 

en chef som säger "klockrent, vad bra det där blev". Men man vet ju att man också 

måste klappa sig själv på axeln. Du kan inte förvänta dig att någon annan ska göra 

det.”  

 

För att få ut en bra kvalitet i den dialog som finns mellan chef och medarbetare 

betonades också vikten av förtroende och tillit. Utan dessa förutsättningar minskade 

eller förlorade samtalen sin betydelse och kanske ledde det till att samtalen mer eller 

mindre uteblev. 
 

”Det är jätteviktigt att feedback ges regelbundet. Det är mycket allvarligt om en 

chef inte ger feedback. Då kan återkopplingen vid målsamtalet komma som en 

kalldusch, att man inte har levererat. Medarbetaren ställer sig då frågan varför 

chefen inte har sagt något tidigare.”  

 

Vikten av uppföljning lyftes även fram av samtliga som har intervjuats. Några saknade 

uppföljningen mer eller mindre permanent och hos andra var uppföljnigen mer frekvent 

förekommande. Samtliga uppskattade att uppföljning gjordes och dessutom att den 

skedde mer frekvent än vad den gjorde idag. Uppföljningen stödde bland annat att 

medarbetaren kände sig sedd och att arbetsuppgifterna kändes viktiga. Vidare gav även 
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uppföljningen möjligheter till en dialog och möjligheter att ta upp om något kändes 

svårt, om medarbetaren behövde mer stöd i arbetet med arbetsuppgiften eller om 

omprioriteringar behövde göras etcetera. Allt detta gjorde att dialogen kändes givande, 

ökade engagemanget och stärkte förtroendet mellan parterna. 

 

”Om jag ska vara engagerad måste jag bli sedd, få feedback och känna att jag 

utvecklas. I de här en-till-en-mötena, kan jag upptäcka att min medarbetare 

behöver mer stöd eller behöver utmanas mer, eller har svårt att komma över en 

viss tröskel som jag själv inte tycker existerar.”  

 

Positiv energi utgjorde det bränsle som möjliggjorde ett effektivt målstyrningsarbete. 

Via ett ökat engagemang och en ökad motivation skapades förutsättningar som gav det 

driv som erfordrades för att mål skulle kunna nås genom ett ihärdigt arbete. Genom att i 

en ökad utsträckning ”ladda” målstyrningsprocessen med mer positiv energi och ett 

positivt förhållningssätt kunde kraften hos de som utförde arbetsuppgifterna öka, vilket 

även ökade uthålligheten i arbetet mot målen, stärkte individernas tilltro till sig själv och 

sina förmågor att klara arbetsuppgiften. Genom att fler positiva samtal och möten 

skedde inom ramen för målstyrningsprocessen, så kunde både effektiviteten samt 

kvalitén därmed öka ytterligare. Den positiva energin kunde leda till ett ökat 

engagemang och en ökad motivation som likt en positiv spiral ökade både välmående, 

prestationer och lärandet. 

 

Flertalet av de intervjuade menade att målstyrning ofta hade en tyngdpunkt på prestation 

och styrning av kvantitativa målsättningar, vilka bedömdes vara lättare att följa upp och 

mäta. De menade att inte endast de kvantitativa målen borde beaktas, utan även de 

kvalitativa målsättningarna. Ofta kunde dessa kvalitativa målsättningar vara en 

förutsättning för att även de kvantitativa målen skulle kunna nås. Den bredare och mer 

balanserade ansatsen bedömde fler av de intervjuade kunde öka engagemanget 

ytterligare.  

 

”Det finns en stor betydelse för en medarbetares engagemang att man sätter mål 

och följer upp dem, men det är inte den enda som påverkar engagemanget i 

arbetet. Jag tror att man måste följa upp målen tätt, men det räcker inte för att 

medarbetaren ska vara engagerade... Andra viktiga delar är hur väl det fungerar. 

Hur är stödet som jag får av dig som chef? Hur är arbetsbelastningen? Vad tycker 

jag som medarbetare. Det är viktigt för dig som chef att veta… Just nu gör jag 

mycket av det jag redan kan. Det är inte särskilt motiverande. Jag blir motiverad 

om det är något som är lite svårare. Man måste fånga upp det runtomkring…”  

 

I de fall att medarbetare hade en stor egen vilja att utvecklas, så uppfattade fler av de 

intervjuade att de utvecklingsorienterade målen ofta hade en mycket positiv verkan för 

det engagemang och motivation de kände. Både rent generellt i form av att de trivdes på 

arbetsplatsen, men också hur de uppfattade arbetsuppgifter som de utförde i allmänhet. 

De fick mer energi om deras önskemål om utveckling tillfredsställdes. Erhölls en bra 

balans mellan utvecklingsrelaterade mål och mer prestationsinriktade mål kopplade 

närmare till de ordinarie arbetsuppgifterna, så ökade även intresset för de ordinarie 

arbetsuppgifterna och målen i en ökad utsträckning.  
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”Det finns ju bolag som gör det här systematiskt. Där du har flera timmar varje 

månad där du håller på med utveckling, vilket kan vara att du läser eller forskar. 

Det finns en massa olika varianter… Kan man hitta något plan där det är kreativt 

och utvecklande till exempel genom att medarbetaren kanske får vara med i olika 

projekt… så kan det bli ett win-win…” 

 

Värdet av att medarbetaren själv eller i samråd med sin chef tog fram och formulerade 

målen ökade enligt respondenterna både att medarbetaren bättre förstod vad målet 

innebar för dem och att de kände sig mer delaktiga. Detta ledde till ett större 

ansvarstagande, och att medarbetaren ”ägde” målet i större utsträckning än om det var 

någon annan som hade formulerat det eller om medarbetare hade tilldelats målet av sin 

chef. Vidare betonades vikten av att målen satts utmanande för att en extra energi skulle 

erhållas i samband med arbetsutförandet. Även vid bedömningen av mål av mer 

utmanade karaktär erhölls en större energi hos medarbetarna, än om ett lätt mål hade 

uppnåtts. Målen skulle vara svåra, men möjliga att uppnå för att ge den extra 

motivationen och leda till ett större engagemang, ansåg de intervjuade i denna 

undersökning. 

 

”Om jag skulle gå in i ett målsamtal, så skulle jag alltid fråga personen, vilka mål 

vill du ha? Det kan vara så att medarbetaren i stor utsträckning kan sätta sina mål 

och uttrycka sina mål själv… Så jag som medarbetare måste själv tänka igenom så 

mycket som möjligt. Jag har en hundraprocentig tro på att medarbetarna får mer 

engagemang och ansvarstagande, mer en känsla av att det är jag som medarbetare 

som satt målen… Det är sällan jag varit med om att medarbetare själv sätter målen 

väldigt lågt. Det är snarare kanske så att chefen plockar ned målen för att 

resurserna kanske inte kommer att finnas. Det är inte så att medarbetare sätter 

målen för lågt, de vill ju ofta utmanas, lära sig och utvecklas.” 

 

Flera av de intervjuade betonade vikten av att chefen gjorde en helhetsbedömning av 

medarbetarens prestation. Inte att bara fokusera på medarbetarnas ”hårda” prestationer, 

utan också att de inom ramen för helheten bedömde andra viktiga bedrifter av 

”mjukare” karaktär.  

 

”Vid en totalbedömning av en medarbetarens prestation, så kan det visa sig att 

medarbetaren har bidragit till saker som inte låg i målbilden, men som bidragit till 

helheten, till exempel kopplat ihop folk. Om man gör mer än det som är förväntat, 

då får man ett plus. Tack vare att du gör det här andra sakerna, som inte ens låg i 

målbilden, får du ett bättre resultat i totalbedömningen av medarbetarens insatser. 

Man kan inte bara titta på målen och följa upp, utan man måste bedöma helheten.”  

 

Ett ofta eftersatt område enligt de intervjuade var feedback och att ge beröm i samband 

med att medarbetaren utförde sitt arbete eller hade slutfört arbetet. Beröm var något som 

oftast gav ett tillskott av energi och gjorde att både motivation och engagemanget växte 

hos medarbetarna. Viktigt var att berömmet kändes äkta och var ärligt för att det skulle 

kännas positivt, annars blev det snarare tvärt om, något som uppfattas negativt. 

Återkoppling och beröm behövde inte bara komma från chefer och ledning, utan kunde 

potentiellt även i ökad utsträckning komma från kollegor. I andra sammanhang kunde 

också engagemang skapas när individer arbetade mer direkt mot kund för att 
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tillfredsställa deras behov och i projekt där de kunde få återkoppling via att kunden var 

nöjd eller att projektet hade klarats av på ett bra sätt. Även denna typ av återkoppling 

kunde ha en stor inverkan på det engagemang och den energi medarbetaren kände.. 

 

”Återkoppling tycker jag är viktigt. Har vi jobbat hårt med ett mål och uppnått 

det, så vill man ha lite uppskattning. Det behöver inte vara X kronor i plånboken, 

utan det kan vara att chefen säger "jättebra" och att man får en klapp på axeln.”  

 

Goda förutsättningar var den kategori som utgjorde grunden för en effektiv och väl 

fungerande målstyrningsprocess. Det kunde handla om både interna och externa 

förutsättningar samt organisatoriska förutsättningar som behövde vara på plats. Interna 

förutsättningar kunde avse den kunskap, kompetens och erfarenheter som medarbetaren 

behövde och som utgjorde en förutsättning för att de skulle klara av sina 

arbetsuppgifter. Vidare förutsattes rätt personlig inställning och särskilt vid svårare 

uppgifter behövdes även en stark tro på den egna förmågan att klara av uppgiften. Ett 

grundläggande fundament för att arbetet skulle kunna fungera väl var även att det fanns 

en tilltro mellan chef och medarbetare och att relationen vilade på ett ömsesidigt 

förtroende. Externa eller organisatoriska förutsättningar var också av stor betydelse. Det 

var viktigt att medarbetare fick ett aktivt stöd i sitt arbete. Ledare och ledning behövde 

ha en positiv grundtro att medarbetarna ville och kunde utföra sitt arbete på ett bra sätt. 

Även resursfrågor blev viktiga att beakta i samband med att målen skulle sättas. 

Resurser kunde även behöva omprioriteras under arbetets gång. Även faktorer i 

omvärlden utgjorde viktiga förutsättningar för hur framgångsrikt arbetet skulle kunna 

bedrivas. De intervjuade nämnde de allt snabbare förändringarna i omvärlden och den 

allt hårdnande konkurrensen som viktiga förutsättningar som påverkade medarbetare 

när de skulle utföra sitt arbete.  

 

Teoretiska samband  

I figur 3 redovisas de olika huvudkategorierna samt kärnkategorin och hur de relaterar 

till målstyrningsprocessen och det resultat som erhålls från denna process. Resultatet 

utgörs av ett arbetsresultat och/eller måluppfyllelse. 

 
Figur 3. Målstyrningsprocessen inklusive hörnstenar för en effektiv målstyrningsprocess.  
             Huvudkategorier: Mening, Positiv energi, Goda samtal, Fokusering samt Goda   
             förutsättningar. 
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De teoretiska sambanden har inte entydigt kunnat härledas ur data i undersökningen. 

Däremot har kategorierna kunnat kopplas till målstyrningsprocessen och dess 

konsekvenser för arbetsmotivation och arbetsengagemang. I samband med 

teorigenereringen enligt Grundad teori har det varit svårt att se hur interaktionerna 

mellan kategorierna egentligen sker och i vilken riktning de verkar (Glaser, 1978; 

Glaser & Corbin, 1990).  

 

Ett samband mellan mål och resultat samt kopplingar till de erhållna kategorierna har 

dock erhållits, se figur 4. Kategorin Goda förutsättningar förklaras av både interna 

förutsättningar som medarbetaren hade i till exempel förmågor, begåvning och andra 

personella förutsättningar som utgjorde en grund för att överhuvudtaget kunna utföra 

arbetsuppgiften. Andra förutsättningar utgjordes av externa förutsättningar till exempel i 

form av organisatoriska förutsättningar som kunde avse olika former av resurser eller 

förutsättningar relaterade till omvärlden. I detta arbete kunde Goda förutsättningar ses 

som en form av filter som påverkade processen där målsättningar ställdes upp, arbete 

utfördes och resultat erhölls. Övriga kategorier utgjorde faktorer som påverkade 

sambandet mellan mål och resultat och utgjorde en form av moderatorer relaterade till 

sambandet. Moderatorerna kunde göra att resultatet både förstärktes och försvagades i 

styrka, beroende på om moderatorerna förstärkte eller försvagade sambandet. 

 
 
Figur 4. Påverkan av moderatorer för sambandet mellan mål och resultat. 
 

Kvalitetskriterier  

Teorin/modellen utgjorde kärnan i undersökningens resultat. Utifrån huvudkategorierna 

och kärnkategorin förklarades och beskrevs hur de kopplades till den effektiva 

målstyrningsprocessen. Hur väl målstyrningsprocessen fungerade var beroende av en 

rad förutsättningar, varav några beskrevs, medan andra inte undersöktes inom ramen för 

denna studie, se avsnitt Avgränsningar. Kategorierna gav en övergripande förklaring till 

hur målstyrningsprocessens kvalitet kunde förbättras och drivkrafter kunde förstärkas. 

Samtidigt kunde kategorierna också, om de hade ett sämre innehåll, också förklara 

problem i målstyrningsprocessen eller varför den inte fungerade. 

 

Teorin/modellen som har erhållits klarade granskningen som Grundad teori ställer krav 

på (Glaser & Strauss, 1967). Sambandet som har erhållits ökade förståelsen gällande hur 

effektiviteten i målstyrningsprocessen kunde öka och prestationen och resultaten 

förbättras. Teorin/modellen bedömdes vara relevant, kallad ”relevance” enligt Glaser 

och Strauss, då den beskrev centrala och väsentliga fenonomen i det empiriska området. 
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I samband med kodningen av data hade forskaren inte på förhand utgått från några 

specifika teorier. Vidare hade forskaren inte försökt att pressa in data i de valda 

kategorierna. Huvudkategorierna och kärnkategorin erhölls först efter den femte 

intervjun. De efterföljande tre intervjuerna stärkte tron på att de funna kategorierna var 

de rätta, kallad ”fit”. (Glaser & Strauss, 1967) 

 

Vid en analys med metoden Grundad teori ska en bedömning av studiens kvalitet göras 

utifrån den metod som den har genererats utifrån. Den genererade teorin eller modellen 

har erhållits ur det empiriska materialet i undersökningen. Arbetet har lett till upptäckter 

av nya samband och förklaringar kallad för ”discoveries”. (Glaser & Strauss, 1967) 

 

Teorin/modellen bedömdes vara användbar när arbetat sker med målstyrning och i 

målstyrningsprocessen samt gav en ökad förståelse för de fenomen som har studerats. 

Vidare kunde fynden i denna undersökning göra att kunskapen kan öka hos personal 

inom Human Resources (HR) kring behovet av utveckling av målstyrningsarbetet. Vid 

en jämförelse med befintliga teorier erhölls en samstämmighet, men denna studie gav 

även ett nytt förhållningssätt och ett ökat fokus på arbetsengagemangets och 

arbetsmotivationens betydelse i målstyrningsarbetet. Eftersom forskaren bedömde att 

den teori/modell som hade tagits fram både passar och fungerar, gjorde att forskaren 

även drog slutsatsen att den också var relevant. Enligt Glaser och Strauss (1967) hade 

teorin/modellen alltså den önskade ”relevance” för det områden som hade studerats. 

 

Ingen av kategorierna som har erhållits i undersökningen var statisk till sin karaktär, 

vilket också innebar att modellen var modifierbar, det vill säga ”readily modifiable” 

enligt Glaser och Strauss (1967). Vid senare kompletterande intervjuer kan både 

kategorier tas bort och läggas till. Det skulle inte vara någon katastrof om nya data 

skulle utmana eller till och med omkullkasta teorin/modellen. En utveckling av 

teorin/modellen skulle forskaren endast se som något naturligt. 

 

Den erhållna modellen som har tagits fram har en upptäckande karaktär. Modellen har 

givit en bättre förståelse för hur målstyrningsprocessens kvalitet kan öka samt för dess 

funktion i allmänhet. Därmed ökar förutsättningarna för att förbättrade prestationer 

skulle kunna erhållas. Det vara relevant att öka förståelsen ytterligare för hur 

målstyrning samt målstyrningsprocessen kunde utvecklas för att förbättra resultatet i 

företagen samtidigt som engagemang, motivation och välmående kunde öka hos 

medarbetarna. Detta kunde särskilt vara av betydelse när arbetslivet utvecklas och 

förändringar sker allt snabbare. 
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Diskussion 
 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och öka förståelsen för fenomenet målstyrning 

och vad målstyrningen upplevs innebära för medarbetarnas arbetsengagemang och 

arbetsmotivation inom kunskapsföretag. Utmaningen i dagens arbetsliv är ofta ett lågt 

arbetsengagemang hos medarbetarna (Gallup, 2013), vilket får konsekvenser för 

prestationen i arbetet och det resultat ett företag kan erhålla genom medarbetarnas 

samlade prestationer. Ett högt arbetsengagemang och en hög arbetsmotivation ger 

dessutom bättre förutsättningar för medarbetarnas utveckling och för ett ökat välmående 

(Kim et al., 2012; Shuck et al., 2011).  

 

Resultatdiskussion 

Den framtagna teorin/modellen – Hörnstenar i en effektiv målstyrningsprocess – gav en 

ökad kunskap och en ökad förståelse för betydelsen av målsättningar, arbets-

engagemang och arbetsmotivation i samband med att arbetet med målstyrning 

genomförs. Ett nytt förhållningssätt till målstyrning i våra företag som särskilt tar 

hänsyn till de förutsättningar som råder inom så kallade kunskapsföretag har 

presenterats. Enligt författarens uppfattning bör ett större fokus läggas på ett ökat 

arbetsengagemang och en ökad arbetsmotivation hos företagens anställda i samband 

med målstyrningsarbetet. Det starka fokus på prestationsdelen i bedömningen av 

medarbetares prestationer som ofta dominerar bör enligt min mening balanseras med 

även ett fokus på engagemang och motivation, vilket även stöds av bland annat Gruman 

och Saks (2011). Ett ökat engagemang hos medarbetare är positivt för både företagen 

och de anställda, genom att det leder till ett förbättrat resultat och produktivitet i 

företagen (Harter et al., 2002) och ett ökat välmåendes hos de anställda (Britt et al., 

2005). Detta kan ha en extra stor betydelse inom ramen för de så kallade 

kunskapsföretagen, där de anställda ofta är högt utbildade och önskar en hög grad av 

självbestämmande samt inflytande över sitt arbete och sina målsättningar (Alvesson, 

2000). 

 

Teorin/modellen har tagits fram med analysmetoden Grundad teori och resulterade i ett 

flertal beskrivningar av centrala faktorer som kan öka effektiviteten och kvalitén 

ytterligare i målstyrningsprocessen. Inom Grundad teori kallas dessa faktorer för 

kategorier. Kategorierna Mening, Fokusering, Positiv energi och Goda samtal samt 

Goda förutsättningar gav viktig input till hur målstyrningsprocessen samt drivkrafter för 

en mer effektiv målstyrning och målstyrningsprocess kan utvecklas ytterligare.  

 

Den framtagna teorin/modellen gav vidare ett breddat perspektiv när målstyrnings-

processen har studerats, då den särskilt lyfter fram områden som ytterligare kan 

förbättras och lyftas fram i den vardagliga tillämpningen av målstyrningsarbetet. Det 

kan till exempel gälla vikten av att skapa positiv energi och goda samtal i målstyrnings-

arbetet. Kategorin positiv energi lyfte särskilt fram vikten av ett ökat engagemang och 

en ökad motivation i arbetet. Det goda samtalet lyfte fram betydelsen av ett 

kontinuerligt samtal mellan chef och medarbetare. Dessa samtal och möten gav viktiga 

tillfällen för feedback och uppföljning. Via goda samtal gavs även möjligheter för 

chefen att stärka medarbetarens självförtroende och självbemästring, vilket ytterligare 

kunde stärka medarbetarnas förmåga att klara sina mål och kan även vara positivt inför 
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kommande arbetsuppgifter, vilket även Wood et al. (1990) betonar. Kategorin mening 

beskrev vikten av att alla medarbetare förstår syftet med verksamheten och hur 

medarbetarnas insatser hade stor betydelse för helheten. Detta görs genom att 

medarbetarna kände sig sedda och var delaktiga. Ett ökat engagemang gav också en 

ökad känsla av mening (Schaufeli et al., 2002). Genom att medarbetaren lyckades med 

att uppnå sina mål och att en bra löpande återkoppling har skett menar författaren att en 

ökad mening också kan skapas i arbetet. Via ett ökat engagemang och motivation 

erhålls också ett ökat fokus i arbetet (Schaufeli et al., 2002). Den riktande effekt som 

mål och vision ger samt överenskommelser kring vad som är viktigt och vad som ska 

prioriteras gav också ett ökat fokus i arbetet (Locke & Latham, 2006). Även goda 

förutsättningar utgör en kategori som har erhållits i denna studie. Kategorin lyfte fram 

behovet av både interna förutsättningar samt förutsättningar inom organisationen och 

omgivningen som måste vara på plats för att medarbetare överhuvudtaget skulle kunna 

prestera.  

 

Något som tydligt framkom i samtalen med de som intervjuades var vikten av 

uppföljning, återkoppling och feedback, vilket även stöds av den etablerade forskningen 

(Bandura & Cervone, 1983; Gruman & Saks, 2011; Locke, 1996; Locke et al., 1981; 

Matsui et al., 1983). Om återkoppling och uppföljning uteblev eller skedde för sällan, så 

ansåg flertalet av de intervjuade att det inte var mödan värt att arbeta med mål och 

målstyrning. Mål och målstyrningen kunde vara mycket professionellt utfört i de första 

stegen av målstyrningsprocessen, men om detta arbete inte följds av en mer kontinuerlig 

uppföljning, så erhölls inte den drivkraft i arbetet mot de individuella målen som 

önskades. Samtalen mellan chef och medarbetare utgjorde en viktig arena; för att ge 

stöd, att medarbetaren blev sedd, möjliggjorde att korrigeringar av målsättningar kunde 

göras om det skulle behövas, ett forum för att ge feedback samt kunna följa upp vad 

som hade uppnåtts, gav tillfälle för att bygga bra ömsesidiga relationer mellan 

medarbetare och chef och kontrollera arbetsbelastningen samt samarbetet i 

arbetsgruppen med mera. Allt detta leder enligt min mening till ett ökat 

arbetsengagemang och arbetsmotivation, vilket i sin tur lyfter prestationer och resultat, 

vilket även stöds av flera forskare (Bandura & Cervone, 1983; Lee et al., 1991; Locke et 

al., 1981). Positiva erfarenheter av goda resultat och att ha erhållit förstärkande 

feedback kan öka förutsättningarna att medarbetarna utvecklas och därefter tar på sig 

ännu mer utmanande arbetsuppgifter i framtiden (Wood et al., 1990). 

 

I en allt mer föränderlig värld med snabba förändringar som påverkar medarbetarna i 

dess vardag lyftes behoven fram av frekventa möten mellan chef och medarbetare. 

Samtidigt kunde det finnas en risk att medarbetarna i kunskapsföretagen kunde uppfatta 

den täta uppföljningen som en inskränkning i deras självständighet att lösa sina 

arbetsuppgifter på sitt eget sätt och en begränsning i den frihet som de önskar ha. 

Dialogen måste uppfattas som ett led i att ge önskat stöd och support, inte upplevas som 

en kontroll och en brist på förtroende från chefens sida. För att inte engagemang och 

förtroende ska minska måste medarbetarnas önskan om självständighet, möjlighet till 

utveckling och påverkan behållas. 

 

Ett stort värde bedöms även ligga i att målstyrningen och målstyrningsprocessen kunde 

”laddas” med mer ”positiv energi” och att samtalen fokuserade mer än tidigare på att 

skapa och utveckla ett högt engagemang och en hög motivation hos medarbetarna i 
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arbetet. Genom att prägla målstyrningsarbetet med mer positiv energi kunde ett ökat 

engagemang och en ökad motivation erhållas hos medarbetarna, vilket även stöds av 

flera forskare (Bouskila-Yam & Kluger, 2011; Gruman & Saks, 2011; Krenn et al., 

2013; Shoaib & Kohlis, 2017). Det är min övertygelse att målstyrningen då kan leda till 

förbättrade prestationer i arbetet. Dessutom möjliggörs ett ökat arbetsengagemang hos 

medarbetarna, vilket kan ge bättre förutsättningar för ett ökat välmående hos 

medarbetarna på våra arbetsplatser. 

 

Målstyrningsteorin upplevs som robust (Latham, 2012; Locke & Latham, 1990; Wood 

& West, 2015). En god överensstämmelse mellan den egna teorin/modellen och redan 

etablerade teorier har erhållits. Vid en bra tillämpning av målsättningsarbetet i praktiken 

kunde prestationer öka. Medarbetare som lyckas i arbetet och når högt uppställda 

målsättningar kände tillfredsställelse, kunde bygga ett ökat självförtroende och en 

självbemästring inför kommande arbetsuppgifter. En ökad självbemästring kunde även 

öka engagemanget (Locke & Latham, 2006). Samtidigt som det finns mycket kunskap 

kring mål och målstyrning och betydelse för goda prestationer i arbetet, så är det ändå 

intressant att fundera mer på varför denna kunskap inte fullt ut används mer aktivt i 

praktiken idag. Flera av de intervjuade nämner den konstanta tidsbrist som många 

chefer lever under som en viktig förklaring. Detta kan även bero på oklarheter kring vad 

som ska prioriteras i verksamheten. Vidare har många chefer för många underställda 

samt att omvärldsförändringar som påverkar deras arbeten kommer allt snabbare och tar 

allt större del av deras tid i anspråk.  

 

Resultatet från undersökningen visade även att beskrivningarna av fenomenet 

målstyrning och Performance Mangement samt själva processen för målstyrning och 

Performance Management-systemet överensstämde väl mellan det som framkommit i 

denna undersökning och i tidigare forskning inom området (Armstrong, 2006; 

Armstrong & Baron, 2005). Omfattningen i den praktiska tillämpningen som de 

intervjuade beskrev varierar emellertid kraftigt. De som har intervjuats och som 

arbetade i mindre företag hade ofta inte samma struktur och omfattning i sina 

målstyrningssystem, som i de större företagen. Inom de små företagen verkade det dock 

som att en större närhet mellan chefer och medarbetare ofta gav ett större utrymme för 

en tätare dialog mellan chef och medarbetare. Även användandet av mål och 

målsättningar varierade, men var överlag mycket väl inarbetat och använt inom de 

företag som de intervjuade var verksamma inom. Användandet av målsamtal var något 

som användes och var inget som var ifrågasatt, utan ansågs som något naturligt och 

viktigt i verksamheten. 

 

Något som också lyftes fram av de intervjuade var att målstyrningsprocessen kunde vara 

hur väl utformad som helst, men att den också måste användas. Om det brister i 

användandet kunde det ha att göra med hur högt målsamtalen samt uppföljnings-

samtalen värderas av de inblandade, men också utifrån den tidsbrist som många chefer 

idag upplevde. Här är min menig att en prioritering måste göras gällande vad som anses 

vara viktigt i företaget och att målstyrningsarbetet och användandet av målstyrnings-

processen är ett mycket viktiga verktyg för att både uppnå företagets och individernas 

målsättningar och till sist det resultat som önskas uppnås för företaget som helhet. Vid 

en argumentering för betydelsen av målstyrning och löpande uppföljning kan 

ekonomiska argument användas, eftersom forskningen tydligt visar på sambanden 
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mellan målstyrning, ökat engagemang och motivation för förbättrade prestationer och 

resultat för företagen (Bandura & Wood, 1989; Harter et al., 2002; Kim et al., 2012; 

Locke & Latham, 1990; Shuck et al., 2011). 

 

Det finns många väl etablerade teorier och modeller inom områdena motivation och 

engagemang. De olika teorierna och/eller modellerna har lite olika inriktningar. Olika 

teorier/modeller gällande arbetsmotivation kan utgå från olika typer av psykologiska 

villkor och skeenden som bygger de drivkrafter som ligger bakom beteenden eller olika 

aspekter eller psykologiska mekanismer som bedöms vara av särskild vikt. Gällande 

arbetsengagemang förekommer även där flera teorier och modeller som också har olika 

inriktningar och fokus. Allt detta gör att det kan vara svårt att få ett grepp om både val 

av teori och/eller modell som kan vara tillämplig i det aktuella fallet, men också att 

bilden blir otydlig och att helhetsbilden och förståelsen försämras. Detta har även varit 

tydligt i samband med intervjuerna när begreppen arbetsmotivation och arbets-

engagemang har diskuterats. Även forskare som Kahn (1990) anser att mångfalden av 

olika begrepp och definitioner förvårar användandet och försämrar förståelsen.  

 

Även om ett högt engagemang och en hög motivation oftast är mycket positivt, så finns 

även fallgropar där en vaksamhet bör råda. I denna studie har särskilt fokus legat på de 

positiva konsekvenserna av ett högt arbetsengagemang kopplat till målstyrningen. De 

intervjuade i undersökningen uppfattade det höga engagemanget och motivationen som 

något mycket positivt. Samtidigt lyfte flera fram baksidan med ett allt för högt 

engagemang som råder under en längre tid. I studier av Schaufeli et al. (2002) och 

Maslach & Leiter (1997) observeras även motpolen till arbetsengagemang, i form av 

stress i arbete och till och med utbrändhet. En vaksamhet bör även råda kring om målen 

upplevs som onåbara, icke realistiska eller meningslösa, i dessa fall kan den upplevda 

stressen hos medarbetarna lätt öka (Locke & Latham, 1984). Detta gäller även om 

målen som medarbetaren har står i konflikt med varandra. Målkonflikter kan dock 

hanteras om ett bra stöd ges till medarbetarna (Ivancevich, 1982).  

 

Något nytt som framkom i samband med intervjuerna var också att fler av de som var 

chefer såg att det som normalt låg inom medarbetarens befattning inte längre målsattes, 

utan att det förväntades att medarbetaren ”bara” skulle leverera detta. Mål sattes istället 

för de förflyttningar och utvecklingsområden som chefen önskade att medarbetaren 

skulle bidra till utvecklingen av verksamheten inom. Detta är tankar som enligt min 

mening leder till OCB, en form av medborgarskap, där medarbetar kan förväntas bidra 

med det lilla extra, utanför den överenskommelse de har inom sin befattning (van Dyne 

et al., 1994; Shoaib & Kohlis, 2017). Min tolkning är att medarbetarena bidrar till att 

”smörja upp” systemet och att det leder till ett breddat och ett mer balanserat synsätt 

gällande betydelsen av både hårda VAD-mål och mjuka HUR-mål. Det kan handla om 

beteenden av innovativ karaktär, att göra det extra för kunden när ett problem har 

uppstått eller att ge lite extra inom ramen för ett projekt, där medarbetaren går bortom 

vad som normalt krävs.  
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Metoddiskussion 

Inom Grundad teori framhålls vikten av att forskaren vid insamling av data förhåller sig 

fri från tidigare teorier och forskning. På så sätt ska forskaren kunna förhålla sig fri och 

öppen för de data som succesivt samlas in under undersökningen. Forskaren ska inte 

färgas av redan tidigare etablerade teorier och därmed förbli teorineutral i det 

kodningsförfarande som sker samt vid generandet av nya egna empiriskt grundade 

teorier/modeller/hypoteser. Det är emellertid inte så lätt att förhålla sig helt fri från 

förförståelse. I det inledande skedet av studien gjorder forskaren en bedömning om det 

fanns någon grund för att huvudtaget genomföra studien. Det är i detta skede svårt att 

inte åtminstone på ett översiktligt sätt få en viss kännedom om befintliga teorier och 

modeller samt etablerade uppfattningar kring de områden som forskaren snarare 

önskade studera. I detta skede kan forskaren smittas av tidigare etablerade ”sanningar” 

och därmed kan förförståelsen ha ökat. Genom att i praktiken själv ha arbetat med 

frågor kopplade till de områden som har önskat studeras, kunde det också vara svårt att 

inte forskaren gick in med en redan på förhand etablerad förförståelse, vilket inte var 

önskvärt enligt Grundad teori. Denna kritik gällande förförståelse tas upp av flera 

forskare, såsom Alvesson och Sköldmark (2008) och Bryman (2011). 

 

Vidare finns det en risk för att de kategorier och den modell som har tagits fram kan ha 

forcerats fram, även om forskaren har försökt att vara trogen arbetssättet enligt Grundad 

teori. Forskaren har varit nära de data som har samlats in, men det finns ändå en risk för 

att en önskan att finna kopplingar i de kategorier som har tagits fram och kopplingar 

dem emellan har kunnat påverkas av den tidpress som har funnit i slutskedet av detta 

arbete.  

 

En annan brist som har funnits i samband med kodningen av materialet och den 

efterföljande teori-/modell-/hypotesgenereringen var att de tolkningar som har gjorts av 

det insamlade materialet inte har diskuterats med andra forskare, utan endast utgör 

författarens egna tolkningar. Detta gjorde att det som har framkommit inte har stötts och 

konfronterats av andra, med eventuellt avvikande uppfattningar. Detta kan ha försämrat 

kvalitén i det resultat som har arbetats fram. Den eventuella efterkontroll som skulle 

kunna ha gjorts kring de tolkningar som har gjorts av forskaren, har heller inte 

kontrollerats mot de personer som har intervjuats i denna studie, vilket också skulle 

kunna ses som en brist. 

 

Avslutningsvis kan det även diskuteras om undersökningen verkligen har lett till en 

faktisk teori. Det resultat som har erhållit kan mer liknas vid en modell med tillhörande 

beskrivningar. Min uppfattning är dock att modellen som har tagits fram förklarar och 

ökar förståelsen för det som har undersökts och kategorierna ger också värdefulla 

beskrivningar som kan öka förståelsen ytterligare. Inom Grundad teori talas det om att 

teorin som har genererats, så kallad substantiell teori (”substantive theory”), mer är att 

betrakta som en temporär teori eller som en form av hypotes. Denna hypotes kan senare 

ytterligare undersökas inom ramen för en ny större kvantitativ undersökning. 
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Representativitet och generaliserbarhet. 

I och med att metoden Grundad teori har använts, erhålls en rad olika kvalitetsbegrepp 

som inte härrör till den kvantitativa ansatsen. Enligt Langemar (2008) blir frågan om 

reliabilitet inte aktuell vid kvalitativa studier. Däremot är validitet ett relevant begrepp 

att studera i denna undersökning. Vid en kvalitativ studie likt denna och med en 

empirisk studie utifrån Grundad teori, så erhålls en rad nya begrepp som beskriver och 

prövar kvalitén i det utförda arbetet (Glaser, 1978; Glaser & Strauss, 1967). Dessa 

redovisas mer utförligt i resultatavsnittet under rubriken Kvalitetskriterier.  

 

Att kunna generalisera arbetet innebär att det erhållna resultatet från en undersökning 

där forskningsprocessen tydligt redovisas, kan möjliggöra att generaliseringar kan göras 

till andra liknande situationer, även om situationerna inte är helt överensstämmande. 

Det bedöms vara möjligt att använda resultatet från denna studie genom att 

tillvägagångssättet är noga beskrivet och att metoden Grundad teori är en väl 

strukturerad analysmetod (Bryman, 2011). De erhållna begreppen, kategorierna samt 

teorin/modellen är väl grundade i empirin. Den interna validiteten i studien bedöms vara 

god, då de beskrivningar som görs utgår från de empiriska data som har erhållits via de 

genomförda intervjuerna. Vidare att beskrivningarna utgör en grund för teoritiska idéer 

och slutsatser som har dragits av forskaren. 

 

Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att bredda denna studie genom att även studera hur 

ledarskapet samt företags- och organisationskulturen skulle kunna påverka effektiviteten 

i målstyrningsprocessen. Det skulle även vara intressant att studera personlighetens och 

begåvningens betydelse. Detta eftersom dessa faktorer även bedöms påverka 

effektiviteten i målstyrningsprocessen. 

 

Med den teori/modell som har tagits fram i detta arbete skulle det även vara av intresse 

att genomföra en mer omfattande kvantitativ undersökning, för att se till exempel hur de 

olika kategorierna som har erhållits korrelerar till hur effektiv målstyrningsprocessen 

anses vara och hur kategorierna påverkar sambandet mellan mål och resultat i en 

målstyrningsprocess. 

 

Framöver kommer vi troligen att fortsatt se en snabb förändring av arbetslivet. Nya 

generationer av medarbetare kommer in i arbetslivet, ny teknik fortsätter att påverka hur 

vi arbetar i våra företag liksom globalisering etcetera. Innebär detta att nya anpassningar 

behöver göras för att målstyrning och målstyrningsprocessen fortsatt ska vara tillämpbar 

i våra företag. Även hur målstyrning bör ske när företagen mer och mer arbetar i nätverk 

och fler medarbetare arbetar mer temporärt, till exempel som inhyrd personal, med de 

arbetsuppgifter som företaget utför. Allt detta kan påverka arbetet i målstyrnings-

processen. 
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Slutsatser 

Modellen som har tagits fram i denna studie – Hörnstenar i en effektiv 

målstyrningsprocess, består av kategorierna: Mening, Goda samtal, Positiv energi och 

Fokusering, vilka ger en bra beskrivning och en ökad förståelse för hur ett mer 

balanserat fokus kan erhållas i samband med arbetet med målstyrning och 

målstyrningsprocessen. Det finns en potential att öka engagemanget och motivationen 

hos medarbetare i företagen. I dessa fall kan detta tillsammans med en effektiv 

målsättning och målstyrning öka potentialen till ökade prestationer och förbättrade 

resultat i företagen, samtidigt som det kan leda till ett ökat välbefinnande och 

förbättrade resultat från medarbetarnas sida. 

 

En kategori kallad Goda förutsättningar har också tagits fram. Denna kategori utgör en 

viktig input i målstyrningsprocessen och utgör grunden för att ett effektivt 

målstyrningsarbete huvudtaget ska kunna ske. Det handlar om förutsättningar som 

måste finnas i omgivningen, inom företaget, personliga förutsättningar, tillit och 

förtroende och goda relationer. Utan att dessa förutsättningar finns på plats kan inte en 

effektiv målstyrningsprocess och målstyrningsarbete erhållas, vilket får negativa 

konsekvenser för både företagens resultat och medarbetares välmående.  

 

Genom att vår omvärld förändras i en allt snabbare takt ökar betydelsen av större 

anpassnings- och utvecklingsförmåga. I detta landskap ökar betydelsen av en ökad 

flexibilitet. Detta ställer nya krav på hur mål ska sättas och följas upp samt hur 

målstyrningssystemet och målstyrningsprocessen bör vara utformad. Genom att i en 

högre grad balansera fokus mellan de mer prestationsorienterade delarna inom 

målstyrningen och även få med mer mjuka målsättningar, däribland OCB, bedöms 

målstyrning som fenomen kunna stå sig stark även i framtiden. I det resultat som har 

framkommit i denna studie ges beskrivningar som ökar förståelsen av behov av de mer 

mjuka faktorerna, såsom ett större behov av att beakta motivation och engagemang samt 

hur en ökad självbemästring kan skapas. 

 

Målsättningsteorin (Goal-setting theory) bedöms vara fortsatt viktig i framtiden. Mycket 

av den kunskaps som finns ger ett bra stöd för praktiskt användning. Den viktigaste 

framgångsfaktorn blir därför själva implementeringen av det som vi redan vet och att få 

ut detta vetande i praktiken och i det faktiska görandet. En annan viktig del är att skifta 

fokus i målstyrningsprocessen från endast prestation till en situation då prestation och 

lust samt passion (positiv energi) kan få samexistera i en bättre avvägd balans, det vill 

säga att ett mer balanserat ”mindset” introduceras. 

 

En viktig slutsats av studien är att medarbetare behöver kontinuerlig återkoppling för att 

målsättningarna ska bli verkningsfulla. Genom att skapa en arena, det vill säga 

regelbundna möten mellan chef och medarbetare, kan den osäkerhet som normalt 

uppstår i ett arbete hanteras. I dialogen måste chefen vara lyhörd på att medarbetare har 

individuella behov som varierar från medarbetare till medarbetare och från situation till 

situation. 
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Både i tidigare forskning och som resultat av denna undersökning ges att 

arbetsrelaterade attityder till exempel i form av ett högt arbetsengagemang har betydelse 

för medarbetarnas beteende i företagen de arbetar inom. Beteenden som i sin tur bidrar 

till bättre prestationer i arbetet och till en ökad benägenhet att utföra det som gynnar 

företaget.  

 

Arbetsengagemang och även arbetsmotivation är viktiga delar som bör ges ett ökat 

fokus i samband med arbetet i hela målstyrningsprocessen. Genom att se på det arbete, 

de samtal och möten som naturligt sker inom ramen för målstyrningsprocessen som 

möjligheter och tillfällen att ”ladda” dessa med mer ”positiv energi” kan målstyrnings-

arbetet tas till en ny nivå. Inspirerad av positiv psykologi kan ny kraft och energi 

erhållas som ger en injektion för en effektivare målsyrningsprocess, där medarbetares 

potential kan frigöras i en ännu högre grad än idag. Det blir ett nytt sätt att se, 

kommunicera och agera.  

 

Genom att ta tillvara på de mänskliga resurserna under målstyrningsarbetet kan både 

företag och dess medarbetare bli vinnare. Företagen kan förbättra sina resultat och öka 

företagens samlade prestationsförmåga. Samtidigt kan medarbetare känna 

tillfredsställelse av att ha uppnått högt ställda målsättningar, vilket får en positiv effekt 

både i nuet och vid kommande arbeten med nya arbetsuppgifter. Vidare kan både 

utveckling ske och välmående öka hos medarbetarna. En positiv effekt kan erhållas av 

ett nytt sätt att arbeta och som fokusera på skapande av mer positiv energi under 

arbetets gång i målstyrningsprocessen. Något som gynnar alla inblandade parter. 
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