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Det finns ett stort stöd för tesen att om mål i en organisation skall påverka anställdas 
prestationer, måste det föreligga ett engagemang för målen. Mindre utforskat är dock 
målstyrning och dess effekter på motivationen att göra goda prestationer under en 
nedläggningssituation. Den kunskap som finns visar på svårigheterna att skapa motiverade 
anställda, på grund av oro för negativa konsekvenser till följd av nedläggningen. Syftet med 
denna studie är att undersöka hur medarbetare med olika grad av engagemang för målen, 
upplevde ett målstyrningsprogram under en nedläggningssituation, där målstyrningen 
innebar en höjning av målen. Syftet är även att studera hur målstyrningsprogrammet 
påverkade de anställdas formella respektive informella prestationer samt arbetsrelaterade 
anspänning. Studieobjektet utgjordes av en enhet där beslut om nedläggning tagits. 
Resultatet visar på att medarbetare med högt engagemang för målen är mer positiva i sin 
upplevelse av ett målstyrningsprogram med höjda mål relativt medarbetare med lågt 
engagemang för målen. Resultatet visar även på möjligheten att skapa högre formella och 
informella prestationer under en nedläggningssituation, under förutsättning att 

arbetsgivaren tar ett uttalat socialt ansvar för sina anställda. Dock pekar resultatet på att 

högre mål i denna kontext medför en ökad arbetsrelaterad anspänning. Sett till den vid 
nedläggningssituationer ofta förekommande nedläggningseffekten var resultaten 
förväntade. Det föreligger ett behov av att mer omfattande studera målstyrning i 
organisationer under nedläggning samt dess effekter på engagemang för mål och 
prestationer. 

 
I n l e d n i n g 

Svåra och utmanande mål leder till högre prestation än vaga mål eller inga mål alls (Locke & 
Latham, 1990). Men frågor som fortfarande är obesvarade är exempelvis om målstyrning kan 
påverka medarbetarnas motivation att göra goda prestationer även under en 
nedläggningssituation. Det råder en osäkerhet om målstyrningen förmår att influera beteenden 
och attityder under sådana betingelser, som vanligtvis präglas av oro och negativa känslor till 
arbetsgivaren. 

Forskning på företag och organisationer under nedläggning visar ofta på ett icke-intuitivt 
resultat och detta i form av en ökad produktivitet under nedläggningsperioden. Nedläggningen 
tycks medföra ett högre engagemang hos medarbetarna, vilket resulterar i en högre 
produktivitet och kvalitet i arbetet. Detta ända fram till den faktiska nedläggningen. 
Fenomenet benämns nedläggningseffekt och uppstår vanligtvis efter tillkännagivandet av 
nedläggningen samt när utfallet av förhandlingarna mellan arbetsgivare och fackföreningar är 
klara (Hansson & Wigblad, 2006). Nedläggningseffekten kontrasterar till den 
väldokumenterade dynamik som förekommer vid nedskärningar, vilken kännetecknas av 



minskad produktivitet och engagemang hos arbetarna samt ett ökat förändringsmotstånd 
(Brockner, Greenberg, Brockner, Bortz, Davy, & Carter, 1986). 

 

                 

Figur 1: Illustration av nedläggningseffekt  

En bidragande faktor till nedläggningseffekter och omfattningen på dessa är att arbetsgivarens 
agerande inför och under nedläggningsfasen präglas av ett socialt ansvarstagande. Exempelvis 
kan arbetsgivaren stötta de anställda i processen att finna nya anställningar eller med 
avgångsvederlag och omskolningsprogram. Därigenom upplever de anställda arbetsgivaren 
som ansvarstagande och rättvis, vilket kan sägas stärka det psykologiska kontraktet till 
arbetsgivaren och därmed bidra till ett bibehållet engagemang för arbetsuppgifter och 
tillhörande mål under nedläggningsfasen. Detta alltså till en grad av ökad produktivitet 
(Hansson & Wigblad, 2006). 

Nedläggningseffekten skulle även kunna illustreras av att de anställda, till följd av 
upplevelsen av en ansvarstagande och socialt stöttande arbetsgivare, tillämpar 
problemfokuserade copingstrategier snarare än emotionella sådana (Scheck & Kinicki, 2000). 
Om arbetsgivaren skapar en miljö under nedläggningsfasen präglad av socialt understöd och 
med tydliga, stabila förutsättningar, möjliggör detta för de anställda att kunna hänge sig åt 
konstruktiva problemfokuserade copingstrategier. Dessa kännetecknas av att de anställda kan 
och motiveras till att investera sin energi i sina arbetsuppgifter snarare än att hantera negativa 
känslor såsom oro och besvikelse. 

Målstyrning 

Målsättningsteorin menar att det råder ett positivt samband mellan specifika, höga mål och 
prestation. Detta då högre mål för en individ kräver en högre prestation för att kunna känna 
positiv affekt. Förekomsten av tydliga mål i en organisation är väsentligt då de mobiliserar 



ansträngning, riktar uppmärksamhet samt uppmuntrar uthållighet och strategiutveckling. Mål 
bidrar direkt till vägledning om inriktning och vägval, ökad ansträngning och uthållighet till at 
uppnå målen (Locke & Latham, 1990). Målens kärnattribut svårighetsgrad samt i vilken grad 
de är specifika är bärarna av prestation (Locke & Latham, 1984), medan förekomsten av ett 
antal supportelement säkerställer att prestationsmotivationen fortgår samt kanaliseras in i 
framgångsrika handlingar (Lee, Bobko, Early & Locke, 1991). Supportelement som understöd 
från chef, uppmärksammande av prestation samt anställdas involvering i beslutsfattande är 
positivt relaterade till engagemang för mål och jobbprestation. Detta eftersom de underlättar 
för individen att utveckla effektiva handlingsplaner och strategier (Locke & Latham, 1984). 
Kontinuerlig återkoppling på individens prestation gentemot mål bidrar vidare till att denne 
blir medveten om graden av effektivitet i sina arbetsstrategier samt hur dessa kan förbättras 
(Locke, Shaw, Saari & Latham, 1981).  

Aktiv målstyrning har i flera fall lett till dysfunktionella effekter hos anställda, såsom ökad 
oro, stress och sömnsvårigheter. Inte minst när en anställd tilldelas högre mål kan denne 
uppleva stress till följd av insikten om att dessa mål kräver en högre ansträngning. Faktorer 
som målkonflikt och målstress bidrar till förekomsten av sådana hälsorelaterade symptom. 
Dock kan exempelvis understöd från chef och ledning samt medverkan till utvecklandet av 
handlingsplaner motverka sådana symptom (Ivancevich, 1982) 

 
Det psykologiska kontraktet 

En viktig frågeställning är vad en aktiv målstyrning under en nedläggningssituation innebär 
för det psykologiska kontrakt som finns mellan arbetsgivare och anställd.  

Det psykologiska kontraktet i en anställningsrelation avser det system av förväntningar som 
en anställd respektive arbetsgivare har på deras överenskommelse om ömsesidigt utbyte 
(Rousseau & Dabos, 2004). Dessa förväntningar formas av faktorer skapade innan 
anställningen (såsom värderingar och motiv), erfarenheter från aktuell arbetsroll/-plats (såsom 
genomgången socialiseringsprocess) samt bredare sociala kontexter (såsom normer). 
Psykologiska kontrakt utgör plattform för den mening som tillskrivs löften och utfästelser 
anställda och arbetsgivare gör till varandra, tolkning av omfattningen på dessa utfästelser samt 
även grad av ömsesidighet i dessa. Ett stort värde i att skapa psykologiska kontrakt ligger i 
dess funktion att minska osäkerhet samt ge vägledning och förväntningar om framtida utbyte 
mellan parterna, vilket underlättar både för den anställde och arbetsgivaren att uppnå sina mål. 
När parterna kommer överens om villkoren i kontraktet, blir deras respektive handlingar inom 
ramen för utbytet förutsägbara. Detta förenklar planering, koordinering och effektiva 
prestationer (Rousseau, 1995, refererad i Rosseau och Dabos, 2004). 

Vigoda-Gadot och Angert (2007) relaterade målstyrning till det psykologiska kontraktet och 
argumenterade för att om ledningen sätter agendan att varje medarbetare ska ha svåra och 
utmanande mål, så påverkar detta det psykologiska kontraktet. Utifrån detta kontraktsramverk 
skulle man kunna argumentera för att en arbetsgivare bryter mot flera outsagda kontrakt 
genom att först avveckla verksamheten samt under den period som avvecklingen pågår ha 
ambitionen att öka produktiviteten och effektiviteten genom att sätta väldigt höga mål. Frågan 



är om detta är möjligt trots att arbetsgivaren tar ett socialt ansvar för sina medarbetare, eller 
kommer det att leda till en sänkning i medarbetarnas motivation?   

Studier har endast perifert berört sambandet mellan målstyrning och anställdas generella 
psykologiska kontrakt till organisationen (Rosseau & Tijoriwala, 1998). I dagens 
kunskapssamhälle, där personalens kunskap utgör en allt större del av organisationers 
intellektuella kapital, är det väsentligt för arbetsgivare att förstå hur målstyrning påverkar 
personalens motivation samt hur man kontinuerligt kan hålla en hög motivationsgrad (Sveiby, 
1996). Inte minst är det väsentligt att fokusera på de anställdas motivation och psykologiska 
kontrakt till organisationen under tider av ekonomisk nedgång, där organisatoriska 
neddragningar kan bli en realitet (Sahdev, 2004). Tidigare forskning av 
nedläggningssituationer samt nedläggningseffekten, gör detta framför allt utifrån ett 
övergripande produktivitets- och strategiperspektiv och i mindre utsträckning utifrån 
perspektivet av medarbetarmotivation (såsom Hansson & Wigblad, 2006). Denna studie 
undersöker om medarbetarmotivation under en nedläggningssituation kan förklaras via en 
kombination av målsättnings- och copingteori samt teori om det psykologiska kontraktet, 
något som utifrån författarens vetskap inte tidigare har gjorts. 
 
 
Mål och syfte. Målet med studien är tvådelat: Delstudie 1, undersöker hur grad av 
engagemang för organisationens mål, påverkar upplevelse av målstyrning under en 
nedläggningssituation. Delstudie 2, utreder om målstyrning under en nedläggningssituation 
påverkar medarbetarnas formella och informella prestationer samt arbetsrelaterade 
anspänning. 
 
Syftet är dels att undersöka hur grad av engagemang för organisationens mål, påverkar 
upplevelse av målstyrning under en nedläggningssituation (delstudie 1). 
 
Syftet är även att undersöka hur målstyrning under en nedläggningssituation påverkar 
medarbetarnas formella och informella prestationer samt arbetsrelaterade anspänning 
(delstudie 2). 

 
 



M e t o d 

Bakgrund och kontext 

Studieobjekt utgjordes av ett dotterbolag inom ett företag där beslut om nedläggning tagits. 
Enheten, inriktat på produktion och beläget i storstadsmiljö, tillhörde ett större företag inom 
tillverkande industri.  

Beslutet om nedläggning föregicks av att företaget genomförde en omfattande 
omstruktureringsprocess, vilken utmynnade i ett beslut om outsourcing av produktionen till en 
legotillverkare. Nedläggningsbeslutet togs den 7:e juni 2005, där den slutliga stängningen av 
enheten planerades till årsskiftet 2007/2008.   

Under nedläggningsperioden förelåg ett behov av att tillverka ett buffertlager av produkter för 
att kunna tillgodose marknadsbehovet. Volymen på detta lager förutsatte en påtaglig höjning 
av produktiviteten under nedläggningsfasen, varför ledningen fattade beslut om samt 
kommunicerade högre produktionsmål. Under 2005 hade de tagit i genomsnitt 90 dagar att 
producera en produkt. Målet för 2006 var en produktionstid om 74 dagar. 

Under den treåriga nedläggningsfasen genomfördes en rad organisatoriska förändringar.  Dels 
upphörde man med det jobbrotationssystem som tillämpats, dels stoppade man alla 
förbättringsprojekt i fabriken. Vidare fick linjecheferna instruktioner om att bli mer 
relationsorienterade i sitt vardagliga chefskap gentemot de anställda. 

Arbetsgivaren vidtog en rad åtgärder för att underlätta för sina anställda under 
nedläggningsfasen. Varje anställd fick tillgång till en personlig coach som kunde agera stöd 
under omställningsfasen. Centers i syfte att stödja de anställda att söka tjänster utanför 
organisationen upprättades. Vidare fick de anställda möjlighet och stöd till att pröva på 
anställningar hos andra arbetsgivare. Till de som stannade kvar i sin anställning, med den 
osäkerhet som rådde om kvarvarande anställningstid, utlovades avgångsvederlag vilka 
anpassades efter respektive anställds behov. Anställda över 50 år erbjöds pensionspaket, med 
löptid om 3 år eller mer. Vidare initierades en sluta-röka samt kom-i-form kampanj, vilken 
understöddes med tid och resurser från arbetsgivaren. Kampanjerna leddes av fabrikschefen, 
som själv deltog. 

Ytterligare en förutsättning var att vid tillfället för tillkännagivandet av nedläggningen hade 
företagsledningen och fackföreningarna redan färdigförhandlat alla förutsättningar, vilka 
alltså kunde kommuniceras omedelbart. Därigenom kunde graden av osäkerhet och 
spekulation i organisationen minimeras under nedläggningsfasen. 

 

 

 

 



Undersökningsdeltagare  

Ca 40 % av organisationens anställda verkade i operativ produktion, medan resterande var 
tjänstemän. Deras ålder löpte mellan 24 till 60 år, med ett genomsnitt om 42 år för män och 
44 för kvinnor.  Könsfördelningen bestod av 52 % män och 48 % kvinnor. 

Procedur 
  
Tidpunkten för datainsamlingen var februari 2006. Data samlades in via personalenkäter och 
via en kombination av internet- samt fysiska formulär. 451 enkäter distribuerades, varav 281 
returnerades i användbart skick, dvs. till en svarsfrekvens om 62 %. 

Skalor 
 
Oberoende variabler 

Engagemang till mål (oberoende variabel studie 1) mättes via en modifierad version av 
Hollenbeck, Williams och Klein´s (1989) skala utformat till att mäta graden av acceptans till 
nedläggningen samt tidskalan för detta. Skalan bestod av sju items (exempelvis ’Ärligt talat så 
bryr jag mig inte om ifall fabriken når sin tidsplan eller inte’; ’Jag är fast besluten för att ’göra 
mitt’ för att fabriken skall klara sina mål’; ’Det krävs inte mycket för att jag ska överge 
fabrikens målsättning, när det gäller avvecklingsplanen’; Jag är beredd att göra mitt yttersta 
för att uppnå fabrikens avvecklingsmål’). 

Målstyrning (beroende variabel i studie 1 samt oberoende variabel i studie 2) mättes via en 
översatt version (översatt och översatt tillbaka av fem individer) av Locke och Lathams 
(1984) målstyrningsskala, på vilken Lee, Bobko, Early och Locke (1991) genomförde en 
principalkomponentsanalys i syfte att studera den underliggande strukturen i 
målsättningsmåtten. De fann 10 meningsfulla dimensioner vilka alla föll inom ramen för 
Locke och Lathams (1984) a priorikoncept av målstyrning. Under denna process eliminerades 
två items, vilket resulterade i ett slutligt antal om 51 items, fördelade över de tio 
målstyrningsdimensionerna. Dessa dimensioner, med ett itemexempel, är 1) Stöd från 
arbetsledaren: ’Min chef stöttar mig och med respekt uppmuntrar han mig att nå mina mål’, 2) 
Målstress: ’Mina mål är alldeles för svåra’, 3) Effektiva mål: ’Jag upplever att mina planer är 
användbara eller effektiva för att nå de uppsatta målen’, 4) Mållogik: ’Min chef förklarar för 
mig varför jag har blivit tilldelad de mål jag har’,  5) Tillämpande av målsättning i 
utvärderingssamtal: ’Under utvecklingssamtalen med min chef brukar fokus vara på 
problemlösning snarare än kritik’, 6) Konkreta belöningar: ’Om jag når mina mål, känner jag 
mig mer säker på arbetsplatsen’, 7) Målkonflikt: ’Jag får motsägelsefulla mål från olika 
personer (eller från samma person)’,  8) Organisatoriskt understöd till måluppfyllelse: ’Alla 
avdelningar/team arbetar tillsammans för att nå målen’, 9) Dysfunktionella effekter av mål: ’I 
denna organisation används målen mer till att straffa än till att hjälpa dig göra ett bra arbete’, 
10) Tydliga mål: ’Jag har klara och tydliga mål att sträva emot på arbetet’. 



Beroende variabler 

Självskattad prestation i studie 2. Här användes en skala utvecklad av Hall och Hall (1976). 
Skalan består av sex items, exempelvis ’Jag tycker att jag utför mitt jobb på ett bra sätt’. 

 

Formell prestation i studie 2. Denna variabel mättes i form av chefens bedömning av den 
anställdes grad av måluppfyllelse. Målen omfattade både önskvärda beteenden samt konkreta 
arbetsuppgifter, där respektive mål viktades utifrån prioritet i början av året. Den anställde 
fick feedback på sin prestation vid halvårsskiftet samt vid slutet av året en mer utförlig 
genomgång av densamma. Värderingen skedde utifrån en sexgradig betygsskala (1 = levde ej 
upp till förväntningarna; 2 = levde generellt upp till förväntningarna; 3 = levde konsekvent 
upp till förväntningarna; 4 = överträffade konsekvent förväntningarna; 5 = extraordinär 
prestation och uppmärksammad i hela organisationen; 6 = exceptionell prestation och 
uppmärksammad i hela organisationen).  

Arbetsrelaterad anspänning i studie 2 mättes via en skala utvecklad av House och Rizzo 
(1972). Exempel på items i denna skala är ’Jag arbetar under en hög grad av anspänning’ samt 
’Jag har känt mig orolig eller nervös som följd av mitt arbete’. 

Informell prestation i studie 2 mättes via en skala av Öhrming och Sverke (2001). Denna 
skala mäter ’Organizational Citizen Behaviour’ och är designad till att fånga en anställds vilja 
och benägenhet till att utföra arbetsinsatser för arbetsplatsens allmänna bästa och då avseende 
uppgifter som ligger utanför ens formella arbetsbeskrivning och likaledes vad som ligger 
utanför ens formella mål. Exempel på items i denna skala är ’Jag är villig att bidra med extra 
arbetsinsatser för att göra min fabrik till en bra fabrik’ samt ’Jag är motiverad till att arbeta 
extra hårt för min fabrik’. 

 

För variabler självskattad prestation, arbetsrelaterad anspänning samt informell prestation 
angavs svaren på en 5-gradig Likertskala, med extrempunkterna ’1 = håller inte alls med; 5 = 
jag håller med helt och hållet’.  Ålder och kön mättes med specifika items. Negativt 
formulerade items blev omvänt kodade före analysen.  
 
Interkorrelationer, medelvärden, standardavvikelser samt grad av reliabilitet (Cronbach 
Alpha) för dessa skalor redovisas i tabell 1. Reliabiliteten varierade mellan .70 och .91, vilket 
är tillfredställande. 



Analysmetoder 

Studie_1 
Med engagemang till mål som oberoende variabel, där stickprovet dikotomiseras in 
undergrupperna högt respektive lågt engagemang via uppdelning vid medianen, mäts 
sambandet till beroende variabel målstyrning.  

 
En två (engagemang till målen: lågt respektive högt) × 10 (de beroende 
målstyrningsdimensionerna) envägs oberoende variansanalys tillämpades i syfte att utreda 
medelvärdesskillnader. 

Studie 2 

Fokus för denna studie var att se hur målstyrning under en nedläggningssituation påverkar 
medarbetarnas prestationer samt arbetsrelaterade anspänning.  

Multipla regressionsanalyser genomfördes för att undersöka relationer mellan de tio 
målstyrningsdimensionerna (stöd från arbetsledaren, målstress, effektiva mål, mållogik, 
tillämpande av målstyrning i utvärderingssamtal, konkreta belöningar, målkonflikt, 
organisatoriskt understöd till måluppfyllelse, dysfunktionella effekter av mål, och tydliga mål) 
och utfallsvariablerna (självuppskattad prestation, formell prestation, informell prestation 
samt arbetsrelaterad anspänning). 

 

 



Tabell 1. Interkorrelationer med deskriptiv statistik inklusive reliabilitet (Cronbach alpha)  

 Variabler Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Ålder – 1                 

2 Kön – .13 1                

Målstyrningsvariabler                   

3 Stöd från arbetsledaren 3 .12 .10 1               

4 Målstress 3 -.06 .22 -.28 1              

5 Effektiva mål 4 .10 -.09 .63 -.26 1             

6 Mållogik 4 .14 -.03 .75 -.20 .66 1            

7 Tillämpande av målsättning i utvärderingssamtal 9 .06 -.08 .80 -.22 .66 .80 1           

8 Konkreta belöningar 4 .03 -.08 .52 -.18 .63 .49 .53 1          

9 Målkonflikt 8 -.10 .11 -.55 .55 -.45 -.58 -.56 -.28 1         

10 Organisatoriskt understöd till måluppfyllelse 5 .05 .00 .70 -.17 .66 .76 .76 .54 -.53 1        

11 Dysfunktionella effekter av mål 7 -.09 -.06 -.76 .27 -.57 -.68 -.71 -.35 .66 -.63 1       

12 Tydliga mål 4 .16 -.11 .66 -.26 .60 .80 .67 .50 -.59 .63 -.65 1      

Utfallsvariabler                   

13 Formell prestation – -.13 .11 .23 -.02 .21 .23 .15 .23 -.09 .15 -.23 .10 1     

14 Självskattad prestation 6 – – .26 -.28 .41 .30 .23 .13 -.29 .26 -.21 .34 .12 1    

15 Arbetsrelaterad anspänning 7 -.17 -.10 -.36 .40 -.17 -.29 -.19 -.12 .37 -.34 .32 -.20 -.12 -.21 1   

16 Informell prestation 8 -.05 .16 .36 -.19 .40 .39 .34 .36 -.17 .35 -.30 .34 .25 .53 -.13 1  

17 Engagemang till mål 7 .11 -.24 .39 -.29 .32 .37 .35 .20 -.44 .38 -.42 .37 .16 .27 -.23 .37 1 

 Medelvärde  – 42.6 3.62 2.19 3.78 3.27 3.33 2.82 2.09 3.08 1.75 3.72 3.54 4.29 2.53 3.86 3.63 

 Standardavvikelse  – 9.42 1.05 0.84 0.67 0.96 0.81 0.79 0.81 0.80 0.77 0.78 .64 .52 .94 .64 .75 

 Reliabilitet  – – .88 .74 .76 .87 .87 .68 .87 .75 .83 .70 – .83 .87 .84 .70 

Korrelationer  ≥ 18 är signifikanta på p <.05.    – N.A. 

 



 

 

 

 

D e l s t u d i e 1 –  

Hur graden av engagemang för organisationens mål 
påverkar upplevelsen av målstyrningsprogrammet  

Frågeställning 

Teorin predicerar att målstyrningen fungerar endast då det finns engagemang för målen. I 
delstudie 1 undersöks hur medarbetare med lågt respektive högt engagemang för målen 
upplever målstyrningen utifrån 10 dimensioner, där målstyrningen innebar en höjning av 
målen. 

Hypotes 

Hypotesen för denna delstudie är att medarbetare med högt engagemang för målen kommer 
att uppleva målstyrningen som mer positiv och därmed förväntas ha högre medelvärden i 
målstyrningsdimensionerna än för de med lågt engagemang för målen. Detta undantaget 
målstyrningsdimensionerna målstress, målkonflikt samt dysfunktionella effekter av mål, där 
medarbetare med lågt engagemang för målen förväntas uppvisa högre medelvärden. 

Resultat 

 
Tabell 2. Envägs oberoende ANOVA per målstyrningsdimension                                   

 Målstyrningsdimension F-värde P-värde Frihetsgrader Andel förklarad 
varians 

1 Stöd från arbetsledaren 29,846 .00 274 .10 
2 Målstress 19,010 .00 272 .07 
3 Effektiva mål  21,615 .00 273 .07 
4 Mållogik  23,880 .00 274 .08 

5 
Tillämpande av målsättning i 
utvärderingssamtal  

27,402 .00 268 .09 

6 Konkreta belöningar 6,163 .01 272 .02 
7 Målkonflikt 34,259 .00 272 .11 

8 
Organisatoriskt understöd till 
måluppfyllelse  

29,039 .00 272 .10 

9 Dysfunktionella effekter av mål 43,128 .00 268 .14 
10 Tydliga mål 16,247 .00 274 .06 
 



 

 

 

 

 

Figur 2: Medelvärden per målstyrningsdimension för grupperna högt respektive lågt 
engagemang för målen. 

 
Via envägs oberoende variansanalys uppnåddes signifikanta medelvärdesskillnader mellan 
grupperna högt respektive lågt engagemang till målen för samtliga beroende variabler. 
Gruppen med högt engagemang för målen var signifikant mer positiv till 
målstyrningsprogrammet.  

Detta undantaget målstyrningsdimensionerna målstress, målkonflikt samt dysfunktionella 
effekter av mål, där medarbetare med lågt engagemang för målen uppvisade signifikant högre 
medelvärden. 

P-värdet var < .001 i samtliga fall. Detta med undantag av målstyrningsdimension Konkreta 
belöningar, där p-värdet var < .05. Andelen förklarad varians spänner mellan 2 och 14 %.  

Diskussion 

Syftet med denna delstudie var att undersöka hur medarbetare med två olika grader av 
engagemang för målen, lågt respektive högt, upplevde ett målstyrningsprogram under en 
nedläggningssituation, där programmet innebar en påtaglig höjning av målen. Hypotesen var 
är att medarbetare med högt engagemang för målen skulle uppleva målstyrningen som mer 
positiv och förväntades därmed ha högre medelvärlden i målstyrningsdimensionerna än för de 
med lågt engagemang för målen. Detta undantaget målstyrningsdimensionerna målstress, 



 

 

 

 

målkonflikt samt dysfunktionella effekter av mål, där medarbetare med lågt engagemang för 
målen förväntades uppvisa högre medelvärden. 

Resultatet, vilket indikerar att delstudiens hypotes stämmer, visar att medarbetarna med högt 
engagemang för målen var mer positiva i sin upplevelse av målstyrningsprogrammet, relativt 
de med lågt engagemang för målen. Detta illustreras av att de med högt engagemang till 
målen uppvisar högre medelvärden på alla undersökta målstyrningsdimensioner, utom 
dimensionerna målstress, målkonflikt samt dysfunktionella effekter av mål. Dessa tre 
dimensioner har ju alla en negativ innebörd och resultatet att gruppen med lågt engagemang 
för målen har högre medelvärden på dessa dimensioner är också konsistent med delstudiens 
hypotes.     

Teorin förutsäger att målstyrning endast fungerar då det finns engagemang för målen och 
särskilt vid fastställande av mål av högre svårighetsgrad, vilka kräver en högre prestation. 
Resultatet i denna studie är i linje med denna målsättningsteori. De med högt engagemang för 
målen har en mer positiv inställning till målstyrningsprogrammet, med de högre mål denna 
innebar.  

Utfallet i flera undersökta målstyrningsdimensioner kan relateras till arbetsgivarens 
förhållningssätt präglat av ett socialt ansvarstagande. Detta för gruppen med högt 
engagemang för mål, men även sammantaget för båda grupperna.  Exempelvis fick 
dimensionerna Stöd från arbetsledaren, Organisatoriskt understöd till måluppfyllelse samt 
Effektiva mål höga medelvärden, medan dimensionerna Målstress, Målkonflikt och 
Dysfunktionella effekter av mål fick påtagligt lägre medelvärden. Resultaten på ovanstående 
målstyrningsdimensioner indikerar sammantaget att arbetsgivaren lyckats i sin strävan att 
uppfattas som socialt ansvarstagande, vilket torde ha bidragit till den observerade 
produktivitetshöjningen. 

Resultatet i denna delstudie, sett till alla 10 målstyrningsdimensionerna, är tydligt. Gruppen 
med högt engagemang för målen har högre värden på de sju dimensioner med positiv 
innebörd samt lägre värden på de tre dimensioner med negativ innebörd. 



 

 

 

 

 D e l s t u d i e 2 -   

Hur målstyrning under en nedläggningssituation påverkar medarbetares  
formella och informella prestationer samt arbetsrelaterade anspänning 

 
Frågeställning 

Teorier om nedläggningssituationer predicerar att man under nedläggningsperioden, framför 
allt i de fall där arbetsgivarens agerande präglats av socialt ansvarstagande för sina anställda, 
kan se en påtaglig produktivitetsökning efter att beslutet om nedläggning fattats och 
kommunicerats. 

I denna delstudie undersöks hur målstyrning under en nedläggningssituation, där 
arbetsgivaren tar ett tydligt socialt ansvar för sina anställda, påverkar medarbetarnas 
prestationer samt arbetsrelaterade anspänning.  

Prestationerna uttrycks dels som självskattad prestation, dels som formell prestation samt dels 
som informell prestation. Självskattad respektive formell prestation avser prestationer inom 
ordinarie arbetsbeskrivning och mot uppsatta mål. Informell prestation avser anställds 
benägenhet till att utföra arbetsinsatser för arbetsplatsens allmänna bästa och då uppgifter som 
ligger utanför ens formella arbetsbeskrivning och likaledes vad som ligger utanför ens 
formella mål. 

Hypotes 

Hypotesen för denna delstudie är att målstyrningsprogrammet, vilken medförde en höjning av 
målen, påverkar medarbetarnas formella och informella prestationer positivt samt 
arbetsrelaterade anspänning negativt (d v s att denna ökar). 

Resultat 

En multipel regressionsanalys genomfördes för var och en av beroende variabler 
självuppskattad prestation, formell prestation, arbetsrelaterad anspänning samt informell 
prestation. Som oberoende variabler, prediktorer, användes de 10 målstyrningsdimensionerna 
presenterade i avsnitt Skalor.  

 
 



 

 

 

 

Tabell 3. Resultat av regressionsanalyser med standardiserade regressionskoefficienter 

  Beroende variabler 

Prediktorer 
Självskattad 
prestation 

Formell 
prestation  

Arbets-
relaterad 

an-
spänning 

Informell 
prestation  

 
 

Bakgrundsvariabler          

1 Kön (K=1/M=2) .04 .00 -.17** .16*  

2 Ålder .06 -.12 -.10 .07  

Målstyrningsdimensioner           

3 Stöd från arbetsledaren -.06 .08 -.16 -.02  

4 Målstress -.16* -.03 .35*** -.15  

5 Effektiva mål .32*** .08 .11 .25**  

6 Mållogik -.04 .27* .03 -.01  

7 Tillämpande av målsättning i 
utvärderingssamtal 

.03 -.04 .16 .13  

8 Konkreta belöningar -.14** .06 .02 .03  

9 Målkonflikt .01 .13 .13 .17  

10 Organisatoriskt understöd till 
måluppfyllelse 

.02 .02 -.21* .04  

11 Dysfunktionella effekter av 
mål 

.01 -.15 .08 -.10  

12 Tydliga mål .122 -.14 -.04 .08  

 R2 .26*** .15*** .36*** .23***  

 R2 adjusted .22*** .10*** .33*** .19***  

n =228 – 257. *p <.05, ** p <.01, *** p <.001. 
 

Resultaten visar på signifikans i respektive regressionssamband, d v s att 
målstyrningsprogrammet signifikant förklarar variation i var och en av de beroende 
variablerna.  

Signifikanta prediktorer för oberoende variabel Självskattad prestation blev Effektiva mål, 
Målstress och Konkreta belöningar. Den förstanämna prediktorn har en positiv påverkan på de 
självskattade prestationerna, medan Målstress och Konkreta har en negativ påverkan. Dessa 
tre prediktorer förklarar tillsammans 22 % av variansen i den självskattade prestationen. 



 

 

 

 

För oberoende variabel Formell prestation blev Mållogik den enda prediktorn med signifikant 
påverkan. Denna prediktor förklarar 10 % av variansen i de formella prestationerna. 

Signifikanta prediktorer för oberoende variabel Arbetsrelaterad anspänning blev Kön, 
Målstress och Organisatoriskt understöd till måluppfyllelse. Kvinnor upplevde en högre grad 
av arbetsrelaterad anspänning än män. Prediktor Målstress hade en positiv påverkan den 
arbetsrelaterade anspänningen (d v s anspänningen ökade till följd av att 
målstyrningsprogrammet medförde en ökad målstress). Prediktor Organisatoriskt understöd 
till måluppfyllelse hade en negativ påverkan på den arbetsrelaterade anspänningen (d v s 
anspänningen ökade till följd av upplevelsen av ett sämre organisatoriskt understöd i samband 
med höjningen av målen). Dessa tre prediktorer förklarar tillsammans 33 % av variansen i den 
arbetsrelaterade anspänningen. 

För oberoende variabel Informell prestation blev Effektiva mål den enda prediktorn med 
signifikant påverkan. Denna predikator förklarar 19 % av variansen i de informella 
prestationerna. 

Diskussion 

Syftet med delstudie 2 var att undersöka hur målstyrning under en nedläggningssituation, med 
dess höjning av målen, påverkar medarbetarnas prestationer samt arbetsrelaterade anspänning. 
Prestationerna uttrycks som självskattad, formell respektive informell prestation. Hypotesen 
var att målstyrningsprogrammet skulle påverka medarbetarnas prestationer positivt samt 
arbetsrelaterade anspänning negativt (d v s att denna skulle öka). 

Resultatet, vilket indikerar att delstudiens hypotes stämmer, var att målstyrningsprogrammet 
påverkade medarbetarnas självskattade, formella och informella prestationer positivt samt 
arbetsrelaterade anspänning negativt (den arbetsrelaterade anspänningen ökade). 

En närmare analys av målstyrningsprogrammets positiva påverkan på de olika formerna av 
uppmätt prestation, ger indikationer om vad som ligger bakom den ökade produktiviteten 
under nedläggningsperioden. Detta kan göras genom att titta närmare på de 
målstyrningsdimensioner som signifikant bidrog till att respektive prestationsvariabel ökade. 

Målstyrningsdimensionen Effektiva mål var den enda predikatorn som hade en positiv 
relation till självskattad prestation, vilket kan tyda på att de anställda upplevde att de hade 
effektiva planer, erforderlig utbildning och träning i arbetet och att detta skulle påverka 
upplevelsen av högre prestation. 

Målstyrningsdimensionen Konkreta belöningar har en negativ relation till de självskattade 
prestationerna. De belöningar som avses är exempelvis säkerhet på arbetsplatsen, möjlighet 
till löneförhöjning eller promovering. Dessa incitament är ju inte verkliga med hänsyn till 
beslutet om nedläggning, vilket torde förklara utfallet på målstyrningsdimensionen. 



 

 

 

 

Avseende de formella prestationerna var en målstyrningsdimension, Mållogik, som tydligt 
bidrog till att dessa prestationer gick upp. Denna målstyrningsdimension belyser graden av 
upplevd tydlighet avseende målens innehåll samt motiven till målen. Resultatet här indikerar 
att arbetsgivaren varit framgångsrik i att tydligt kommunicera målens innehåll och rättfärdiga 
dessa, samt även i att minimera osäkerhet under nedläggningsfasen och i samband med 
målstyrningsprogrammet. 

Målstyrningsvariabeln Effektiva mål hade en positiv relation till informell prestation, vilket 
indikerar att arbetsgivaren lyckats med att inte bara skapa engagemang för de nya målen, utan 
även i hög grad engagemang för och lojalitet till arbetsplatsen. Män hängav sig i högre 
utsträckning än kvinnor till informella prestationer.  

Trots att målstyrningsprogrammet medförde de positiva motivationseffekter som berörts 
ovan, skapade den även en ökad arbetsrelaterad anspänning. Detta kan tyckas naturligt sett till 
att det nya målet implicerade en produktivitetsökning på nästan 18 %. Målstress samt 
Organisatoriskt understöd till måluppfyllelse var de målstyrningsdimensioner som mest 
påtagligt förklarar den ökade arbetsrelaterade anspänningen, där den sistnämnda dimensionen 
har ett negativt genomslag (d v s understödet från organisationen har upplevts som i högre 
grad otillräckligt som följd av de högre målen). Resultat i delstudie 1 visar dock att de 
anställda trots allt upplevde att de i hög grad fick stöd från chefer samt organisatoriskt 
understöd generellt. Detta sett till det sammantagna resultatet för bägge grupper studerade i 
delstudie 1. Den ökade arbetsrelaterade stressen uppkom alltså trots att man upplevde att man 
fick ett relativt bra understöd. 

Kvinnor har i högre grad än män upplevt en ökad arbetsrelaterad anspänning. Detta resultat, 
tillsammans med det faktum att män i högre grad än kvinnor hängivit sig åt informella 
prestationer, indikerar en tydlig könsskillnad. Män tycks i högre grad än kvinnor ha reagerat 
positivt på arbetsgivarens samlade agerande under nedläggningssituationen samt i samband 
med höjningen av målen.  

Resultaten i delstudie 2 indikerar att arbetsgivaren lyckats med att skapa engagemang för de 
nya, höga målen samt att skapa en känsla av att vara socialt ansvarstagande, vilket torde ha 
bidragit till den påtagliga produktivitetsökningen. Det högre målet medförde dock även en 
ökad upplevd stress hos medarbetarna. Sannolikt hade detta resultat varit än tydligare om 
arbetsgivaren mindre påtagligt varit understödjande till de anställda samt varit mindre 
relationsorienterad i sitt ledarskap. 



 

 

 

 

A v s l u t a n d e  d i s k u s s i on 

Sammantaget visar de två delstudierna att målstyrningen har förmått att influera beteenden, 
attityder och välmående under nedläggningssituation förutsatt att det har funnits engagemang 
för målen. 

Målstyrning 

I enlighet med teorin illustrerar resultatet i delstudie 1 att de med högt engagemang för målen 
också har en mer positiv inställning till målstyrningsprogrammet, med de högre mål denna 
innebar. Exempelvis Erez och Zidon (1984) menar att för att mål skall påverka prestation, 
måste det föreligga engagemang för målen. Detta i termer av att individer eller grupper 
verkligen måste försöka att uppnå dem. Locke och Latham (2006) menar vidare att så länge 
en medarbetare har engagemang för ett mål, i kombination med tillräcklig kompetens samt 
därtill mål som ej står i konflikt, föreligger ett positivt samband mellan svårighetsgrad i målen 
och prestation. 

En uttalad ambition från arbetsgivaren under nedläggningsperioden var att cheferna skulle 
vara mer relationsorienterade och närvarande gentemot de anställda. Därtill fick varje anställd 
tillgång till en personlig coach. Utifrån målstyrningsteorin (Locke & Latham, 2006) finns det 
ett betydande samband mellan engagemang för mål, målstyrning och återkoppling. De menar 
att målstyrning utan kontinuerlig återkoppling endast har svag långsiktig effekt på anställdas 
prestation, då engagemang för mål urholkas och därmed till målstyrningen. Latham och Yukl 
(1975) menar att återkoppling samt vetskap om ens resultat kan skapa högre engagemang och 
prestation. Detta då den anställda blir varse att dennes nuvarande prestationsnivå är 
otillräcklig för att uppnå sitt mål, vilket kan motivera till ökad ansträngning.  

Vidare menar Latham och Yukl (1975) att återkoppling kan skapa högre engagemang och 
prestation genom att den anställde informeras om mer effektiva sätt att utföra sina uppgifter. 
Även Early (1986, refererad i Locke, Latham & Erez, 1988) menar att instruktioner om hur en 
arbetsuppgift skall utföras skapar både högre engagemang för målen och högre prestation. 
Därtill menar Locke, Latham och Erez (1988) att chefens fysiska närvaro påtagligt höjer 
engagemanget för målen. Detta teoriramverk visar att det relationsorienterade ledarskapet kan 
ha bidragit positivt till engagemanget för målen samt de högre prestationerna. 

Locke och Latham (2006) för specifikt fram sambandet mellan engagemang för målen och 
målstyrningsdimensionen organisatoriskt understöd till måluppfyllelse. De menar att mål är 
väsentliga bidrag till och förutsättningar för ett positivt klimat i organisationen, teamkänsla, 
att medarbetare ger varandra socialt stöd, en känsla av samhörighet med sitt arbete samt i 
slutändan högre prestation. Peters, Chassie, Lindholm, O’Connor och Kline (1982, refererad i 
Locke och Latham, 1990) påtalar vidare vikten av att strävan av att uppnå sina mål, ej får 
motverkas av organisatoriska begränsningar. Detta är i linje med Seashores (1954, refererad i 
Locke, Latham & Erez, 1988) mening att gruppens engagemang till höga prestationer 
förutsätter stöd från ledningen. Detta illustreras i delstudie 1 av sambandet mellan 



 

 

 

 

engagemang till mål och positiv inställning till hur organisationen understödjer medarbetarnas 
strävan att nå målen. Ytterligare en illustration är hur gruppen med högt engagemang för 
målen ej upplever att målen skulle ha dysfunktionella effekter. 

Utfallet på målstyrningsdimensionen Tydliga mål i delstudie 1 indikerar att ledningen varit 
framgångsrika i att kommunicera målens innebörd och de förväntningar dessa medför. Det 
faktum att arbetsgivaren och fackförening, vid tidpunkten för tillkännagivandet av 
nedläggningen, redan hade färdigförhandlat förutsättningarna för de anställda, lär ha bidragit 
ett till att målstyrningsinterventionen uppfattades som mer tydlig och engagerande. Bennis 
och Nanus (1985, refererad i Locke, Latham & Erez, 1988) menar att kommunicerande av 
organisationens mål eller mission till de anställda på ett sätt som är tydligt och inspirerande, 
är ett kriterium på effektivt ledarskap, något den studerade arbetsgivaren alltså kan sägas ha 
levt upp till. 

Locke och Latham (2006) för därtill fram sambandet mellan engagemang till målen och den 
undersökta målstyrningsdimensionen tydliga mål i delstudie 1. Detta i bemärkelsen 
tillfredställelse av att uppnå målen. De menar att känslan av framgång i sin yrkesroll uppstår 
om de anställda kan se att de utvecklas samt överkommer utmaningar genom att uppnå mål 
som är viktiga och meningsfulla. Detta illustreras i delstudie 1 av att de med högt 
engagemang för målen också upplever målen som mer tydliga, relativt dem med lågt 
engagemang för målen. 

Sett till målstyrningsdimensionen Effektiva måls positiva association till både självskattad 
och informell prestation i delstudie 2, skulle även detta resultat kunna relateras till att 
arbetsgivaren lyckats i sin strävan av skapa engagemang för de nya målen. Det mer 
närvarande och relationsorienterade chefskapskapet, i kombination med en visat 
ansvarstagande för medarbetarna i flera former, skulle kunna ha bidragit till detta resultat.  

Det psykologiska kontraktet 

Det kan hävdas att arbetsgivaren bröt mot flera psykologiska kontrakt genom att först fatta 
beslut om att avveckla verksamheten samt därefter påtagligt höja produktivitets- och 
effektivitetsmål under nedläggningsperioden (Vigoda-Godot & Angerts, 2007; Rosseau & 
Tijoriwala, 1998). Själva höjningen av målen under nedläggningsfasen gör det studerade fallet 
utmärkande.  

Troligt är att denna kontext bidrar till att förklara de tydliga skillnaderna i resultat i delstudie 
1 mellan de undersökta medarbetargrupperna, i termer av inställning till 
målstyrningsprogrammet, där gruppen med lågt engagemang till målen till följd av 
nedläggningsbeslutet torde ha ett svagare psykologiskt kontrakt till arbetsgivaren. 

Trots kontraktsbrotten ser man i det studerade fallet alltså en påtaglig nedläggningseffekt och 
i enlighet med teorin (Hansson & Wigblad, 2006) har denna faciliterats av att arbetsgivaren 
valt att ta ett socialt ansvar, verkat för att minimera osäkerheten i organisationen samt 



 

 

 

 

tillämpat ett stöttande och relationsorienterat ledarskap. Detta indikerar att arbetsgivaren 
kompenserat kontraktsbrotten så till den grad att man inte bara återskapat kontrakten, utan 
även förstärka dem. Detta skulle kunna illustreras av den ökade graden av informella 
prestationer – man har motiverats att i högre grad verka för arbetsplatsens bästa under 
nedläggningsperioden. 

Den noterade nedläggningseffekten skulle även kunna illustreras av att de anställda, till följd 
av upplevelsen av en ansvarstagande arbetsgivare, i hög grad tillämpar problemfokuserade 
copingstrategier snarare än emotionella sådana (Scheck & Kinicki, 2000). 
Organisationsförändringar medför ofta att de anställda fokuserar på negativa faktorer, vilket 
reducerar deras förmåga att fokusera på mer problemlösande alternativ. Om ledningen vill att 
de anställda skall anta positiva, problemlösande angreppssätt, måste åtgärder vidtagas för att 
minimera oro och andra negativa känslor relaterat till organisationsförändringen.  Exempel på 
sådana copingstrategier är konfrontativ coping och planerande, problemlösande coping, vilka 
kännetecknas av att de anställda kan och motiveras till att investera sin energi i sina 
arbetsuppgifter snarare än att hantera negativa känslor såsom oro och besvikelse. Enligt 
Scheck och Kinicki (2000) har socialt understöd till de anställda en direkt positiv effekt i 
termer av tillämpade av konfrontativ coping och planerande, problemlösande coping.  

Ju större upplevelse av instabil miljö vid en organisationsförändring, desto mer benägen är 
individen att uppfatta den som hotful och potentiellt skadlig samt tillämpar därför emotionella 
copingstrategier för att hantera situationen (Scheck & Kinicki, 2000). Den studerade 
arbetsgivaren kan sägas på flera sätt ha agerat för att skapa så goda miljöbetingelser och hög 
stabilitet som möjligt och därigenom möjliggöra för sina anställda att tillämpa mer 
konstruktiva, problemfokuserade copingstrategier. 

Delstudie 2 visar dock att den arbetsrelaterade anspänningen ökade som följd av 
målstyrningsprogrammet och framför allt hos de kvinnliga anställda. Detta skulle kunna 
indikera att målstyrningsprogrammet även utlöst emotionella copingstrategier. Givet ett 
produktionsökningsbeting om hela 18 % får resultatet anses vara förväntat. Sannolikt hade 
detta resultat varit än tydligare om arbetsgivaren varit mindre understödjande och 
relationsorienterad i sitt ledarskap. 

Den studerade nedläggningen präglades även av avsaknaden av en förhandlingsfas. Denna fas 
är vanligtvis förekommande under nedläggningar (Hansson & Wigblad, 2006) och avser den 
tidsperiod efter tillkännagivandet av nedläggningen då arbetsgivare och fackföreningar 
förhandlar om villkoren. Fasen kännetecknas av osäkerhet, oro och besvikelse hos personalen. 
Vanligtvis ser man en försämrad produktivitet, vilket skulle kunna tillskrivas både sänkt 
motivation och att personalen tvingas tillämpa energikrävande emotionella copingstrategier 
för att hantera sin oro och besvikelse. Att arbetsgivare och anställda undkom denna fas, på 
grund av att effekterna för de anställda redan var färdigförhandlade och givna vid 
tillkännagivandet av nedläggningen, lär ha bidragit till en högre grad av upplevd stabilitet och 



 

 

 

 

möjliggjort det positiva utfallet under den efterföljande nedläggningsfasen. Detta i termer av 
produktivitet, välmående hos personsal samt lojalitet till arbetsgivaren.  

Resultatet att kvinnor i högre grad än män upplevt en ökad arbetsrelaterad anspänning, 
tillsammans med det faktum att män i högre grad än kvinnor utfört informella prestationer, 
indikerar en tydlig könsskillnad. Män tycks i högre grad än kvinnor ha reagerat positivt på 
arbetsgivarens samlade agerande under nedläggningssituationen samt i samband med 
målstyrningsprogrammet. Sett till den jämna könsfördelningen i företaget hade arbetsgivaren 
möjligtvis kunnat åstadkomma ett än bättre resultat om man i högre grad beaktat de faktorer 
som är mer betydelsefulla specifikt för kvinnors välmående och motivation under en 
nedläggningssituation.  

Begränsningar och ytterligare forskning 

Delstudierna baseras på endast ett studieobjekt vilket bidrar till att resultaten endast kan 
relateras till situationer där social ansvarstagande, högkonjunktur och storstad är existerande. 
En design med flera undersökningsobjekt skulle kunna ha möjliggjort en högre grad av 
generaliserbarhet i resultaten. Dock hade en sådan design nödvändiggjort begränsningar i 
omfång och detaljnivå. Givet ämnets komplexa och mångdimensionella karaktär hade sådana 
begränsningar sannolikt minskat värdet av de resultat som skulle erhållits.  

En annan begränsning i delstudierna är att de har formen av tvärsnittsstudier. Via en 
longitudinell design, med flera mätpunkter över tid hade både mer definitiva slutsatser om 
resultaten kunnat dras samt möjligtvis ytterligare intressanta resultat framkommit.  

Delstudierna gav ett tydligt utfall sett till dem som svarade på enkäten. Denna uppvisade dock 
ett bortfall på 38 %. Tänkbart är att de som valde att inte svara på enkäten gjorde detta av en 
anledning som relaterar till undersökningens innehåll och inriktning. Det hade därför varit av 
intresse att studera denna grupp närmare avseende engagemang till mål, inställning till 
målstyrning och uppvisade prestationer.  

Delstudierna visade även på skillnader i resultat mellan män och kvinnor. Män hängav sig i 
högre utsträckning än kvinnor till informella prestationer och kvinnor upplevde i högre grad 
en arbetsrelaterad anspänning. Bakomliggande orsaker till detta samt strategier för att hantera 
dem föreslås bli föremål för vidare forskning.  

I enlighet med Rosseau och Tijoriwalas (1998) ståndpunkt att forskning endast begränsat har 
belyst sambandet mellan målstyrning och anställdas generella psykologiska kontrakt till 
organisationen, föreslås framtida forskning studera detta samband mer ingående i syfte att 
både testa resultatet i denna studie och utveckla kunskapen på området.  
 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det är möjligt att skapa engagemang för ett 
målsättningsprogram, som till och med innehåller en höjning av produktivitetsbetingelser, 
under en nedläggningssituation. Detta förutsatt att arbetsgivaren tar ett uttalat och tydligt 
socialt ansvar för sina anställda. 
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