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Sammanfattning 

 

Titel: Målstyrning och måluppfyllelse ur första linjens chefers perspektiv - En fallstudie av 

Saab AB. 

 

Författare: Angelica Evefjord och Lovisa Ljung  

 

Handledare: Erik Jannesson 

 

Bakgrund: Ekonomistyrning inkluderar alla verktyg, system, regler, praxis, värderingar och 

övriga aktiviteter som chefer använder för att försäkra sig om att de anställdas beteenden och 

beslut är förenliga med organisationens mål och strategier. En typ av styrsystem som har 

använts länge är målstyrning, där mål används som ett medel för att förbättra prestationen. 

Målstyrning kan användas på alla nivåer i en organisation, en viktig nivå är första linjens 

chefer eftersom de är en kritisk länk mellan högre chefer och de anställda. Trots detta är det 

relativt okänt hur första linjens chefer uppfattar målstyrning som styrmedel.   

 

Syfte: Syftet med vår studie är att beskriva och förklara relationen mellan första linjens 

chefers uppfattning av målstyrning och deras prestation. Avsikten är även att skapa en modell 

som visar parametrar som påverkar första linjens chefers uppfattning av målstyrningen. 

 

Tillvägagångssätt: Denna studie har genomförts genom en fallstudie av ett enda fall. Som 

empiriinsamlingsmetod har halvstrukturerade intervjuer genomförts med femton första linjens 

chefer inom inköp på Saab AB.  

 

Resultat: Denna studie har visat att det är viktigt för första linjens chefers uppfattning av 

målstyrningen att följande fyra faser finns med i målstyrningsprocessen: målformulering, 

handlingsplaner, regelbunden översyn samt prestationsbedömning. Inom dessa faser har även 

tio viktiga parametrar som påverkar linjechefernas uppfattning av målstyrningen identifierats: 

delaktig i stor utsträckning i målformuleringen, SMART:a mål, lagom många mål, högt 

målengagemang, att planer finns, tillräckligt med löpande feedback, lärandefeedback i någon 

utsträckning, att en årlig utvärdering finns, att hänsyn tas till feedbacken vid den årliga 

utvärderingen till nästa år samt att det finns konsekvenser av att nå målen respektive inte nå 

målen. I studien har även konstaterats att det finns ett positivt samband mellan första linjens 

chefers uppfattning av målstyrningen och deras måluppfyllelse. 

Nyckelord: Ekonomistyrning, Målstyrning, Måluppfyllelse, Första linjens chefer, Saab AB. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Title: Performance Management and Goal Achievement from First Line Managers’ 

Perspective - A case study of Saab AB 

 

Authors: Angelica Evefjord och Lovisa Ljung  

 

Supervisor: Erik Jannesson 

 

Background: Management control includes all the tools, systems, rules, practices, values, 

and other activities that managers use to ensure that the employees' behavior and decisions are 

consistent with organizational goals and strategies. A type of control system that has been 

used during a long time is performance management, where goals are used as a means to 

improve performance. Performance management can be used at all levels of an organization; 

an important organizational level is that of the first-line managers as they are a critical link 

between senior managers and employees. Nevertheless, it is relatively unknown how first-line 

managers perceive performance management as a management tool. 

 

Aim: The aim of our study is to describe and explain the relationship between first-line 

managers' perception of performance management and their goal achievement. The aim is 

also to create a model that shows the parameters that influence the first line managers' 

perceptions of performance management. 

 

Completion: This study has been carried out through a single case study. Data has been 

collected through semi-structured interviews that were conducted with fifteen first-line 

managers in the purchasing department at Saab AB. 

 

Conclusions and results: This study has shown that it is important for first-line managers' 

perceptions of performance management to have the following four phases included in the 

performance management process: goal setting, action plans, regular reviews and 

performance appraisal. Within these phases ten key parameters that influence line managers' 

perceptions of performance management were also identified: involved extensively in 

formulating goals, SMART goals, a suitable number of goals, high goal commitment, 

existence of plans, sufficient regular feedback, inclusion of learning feedback to some extent, 

existence of a yearly performance evaluation, taking feedback from the yearly performance 

evaluation into account to next year’s performance management process and existence of 

consequences of achieving or not achieving the goals. The study also found that there is a 

positive correlation between first-line managers' perception of performance management and 

their goal achievement. 

 

Key words: Management control, Performance management, Goal achievement, First-line 

managers, Saab AB  
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1.     Inledning 
 

 

I uppsatsens första kapitel kommer bakgrunden till denna uppsats att presenteras. Därefter 

kommer en problemdiskussion föras. Problemdiskussionen leder fram till denna studies syfte 

och forskningsfrågor. Vidare diskuteras även uppsatsens målgrupp och dispositionen 

presenteras. 

 

 

1.1 Bakgrund 
 

 

Dagens konkurrensintensiva samhälle med en ökad konkurrens om kunder, medarbetare och 

kapital innebär enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) att organisationers erbjudande 

granskas i detalj av olika intressentgrupper. De menar därför att ledningen måste säkerställa 

att organisationens resurser används på bästa tänkbara sätt vilket gör det nödvändigt att ha 

mål och strategier som ligger i linje med marknadens krav. Organisationers konkurrenskraft 

påverkas även av ekonomistyrning eftersom det har inverkan på hur chefer och medarbetare 

tänker och agerar. Porter (1996) menar att både strategi och operationell effektivitet är mycket 

viktigt för att ett företag ska kunna upprätthålla en stark konkurrenskraft. Många företag 

misslyckas med att nå denna konkurrenskraft för att de saknar ett övergripande styrsystem 

som integrerar och förenar strategi och operationell effektivitet (Kaplan & Norton, 2008).  

 

Ett styrsystem är enligt Nilsson och Rapp (2005) ledningens primära verktyg för att 

implementera valda strategier. Om ledningen tror på sina strategier är ekonomistyrningen 

därför en viktig organisatorisk resurs som är avgörande för organisationens framgång 

(Nilsson et al., 2010; Merchant & Van der Stede, 2012). Även Kaplan och Norton (2008) 

betonar detta genom att påtala att företag som använder ett formellt system för 

strategiimplementering kontinuerligt är bättre än jämförbara konkurrenter. Merchant och Van 

der Stede (2012) framhåller att de företag som misslyckas med ekonomistyrningen kan 

drabbas av stora finansiella förluster, skadat rykte och i värsta fall gå i konkurs. 

Ekonomistyrningens primära funktion är att påverka de anställda till fördelaktiga beteenden 

och dess nytta är den ökade sannolikheten att organisationens mål uppnås. Ekonomistyrning 

inkluderar alla verktyg, system, regler, praxis, värderingar och övriga aktiviteter som chefer 

använder för att försäkra sig om att de anställdas beteenden och beslut är förenliga med 

organisationens mål och strategier (Van der Stede, 2001; Malmi & Brown, 2008). 

 

Malmi och Brown (2008) delar upp ekonomistyrningen i olika delar och i denna 

kategorisering ingår prestationsmätningssystem, vilka kan vara finansiella, icke-finansiella 

eller hybrida. Bland de tidiga varianterna av hybrida prestationsmätningssystem finns 

målstyrning (behandlas i denna studie synonymt med resultatstyrning, performance 

management och management by objectives, MBO). Målstyrning har enligt Hofstede (1978) 
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såväl trogna anhängare samtidigt som metoden ibland har kritiserats hårt av somliga. 

Begreppet målstyrning introducerades av Peter F Drucker för mer än fem decennier sedan och 

är ett styrsystem som använder mål som ett medel för att förbättra prestationen (Dinesh & 

Palmer, 1998).  

 

Målstyrningens fader Drucker beskriver syftet med målstyrning på följande sätt: 

 

“What the business enterprise needs, is a principle of management that will give 

full scope to individual strength and responsibility and at the same time give 

common direction of vision and effort, establish teamwork and harmonize the 

goals of the individual with the common weal. The only principle that can do this 

is Management by objectives and self-control.” 

Källa: Drucker, 1955 (s.133) 

 

För att ett företag ska kunna nå ett bra resultat menar Drucker (2007) att det krävs att allt 

arbete styrs mot företagets övergripande mål. Han menar vidare att det resultat som förväntas 

av cheferna måste härledas ifrån de övergripande målen som finns för hela företaget och att 

chefernas resultat måste mätas utifrån deras bidrag till hur hela företaget lyckas. Det är därför 

av största vikt att cheferna vet och förstår vad företaget kräver för prestation av denne som 

individ. 

 

Målstyrning beskrivs enligt Humble (1972) i litteraturen som ett dynamiskt system som 

försöker integrera företagets behov av att överleva och växa med chefers behov av att 

medverka i företagets utveckling samt utveckla sig själva. Han menar att när ett 

välfungerande målstyrningssystem tillämpas i ett företag sker detta i form av en kontinuerlig 

process som bör fortgå i organisationen. Muczyk och Reimann (1989) menar att i 

målstyrningsprocessen fastställer organisationen sitt syfte, överordnade och underordnade 

sätter mål som är specifika, mätbara och tidssatta, utformar en handlingsplan, mäter och följer 

upp arbetet mot de uppsatta målen samt utvärderar prestationen. Dessa olika steg skapar fyra 

faser: målformulering, handlingsplaner, regelbunden översyn samt prestationsbedömning. 

Enligt Pihlgren och Svensson (1989) kan denna målstyrningsprocess även ses utifrån två 

dimensioner: målformuleringsdimensionen och uppföljningsdimensionen. Det är även utifrån 

dessa två dimensioner som vi valt att se på målstyrningsprocessen. 

Målformuleringsdimensionen består av fasen målformulering som innebär att företagets 

övergripande mål formuleras med utgångspunkt i den strategiska planeringsprocessen för att 

sedan brytas ned till längre nivåer i företaget. Uppföljningsdimensionen inbegriper 

utformning av handlingsplaner, regelbunden översyn och prestationsbedömning. Fasen 

handlingsplaner innebär att den anställde planerar hur denne ska kunna uppnå sina uppsatta 

mål. (Muczyk & Reinmann, 1989) Med fasen regelbunden översyn menas att den anställdes 

arbete mot målen mäts regelbundet och att denne får feedback på hur det går (Reif & 

Bassford, 1973). Den sista fasen prestationsbedömning innebär att den anställdes 

måluppfyllelse mäts när tidsperioden för målen är slut och att en utvärdering av denna görs. 

Utvärderingen kan i sin tur leda till eventuella belöningar eller sanktioner. Handlingsplaner 
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tillhör uppföljningsdimensionen eftersom de syftar till att främja feedforward medan 

regelbunden övervakning och prestationsbedömning är jämförbara med feedbacksystem. 

(Muczyk & Reinmann, 1989) 

 

Målstyrning är enligt Bruzelius och Skärvad (2011) i princip möjlig på alla nivåer i en 

organisation och kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) beskrivas som en mål-medel 

hierarki där organisationen försöker skapa en kedja av samband mellan mål och medel. Milsta 

(1994) skriver i sin doktorsavhandling att det i denna mål-medel hierarki är företagsledningen 

som formulerar de övergripande målen och förmedlar dem till sina närmaste underordnade 

chefer som i sin tur sedan förmedlar och diskuterar vidare till sina närmaste underordnade 

chefer och vidare ända ut till första linjens chefer. Första linjens chefer för sedan diskussioner 

om målen med sina underordnade. Första linjens chefer är enligt Hagström (1990) en av de tre 

olika chefsnivåerna som urskiljs i företagshierarkier medan de andra två nivåerna är höga 

chefer och mellanchefer. En mellanchef är enligt Milsta (1994) en chef som befinner sig 

mellan chefsnivåer medan första linjens chef befinner sig längst ned i hierarkin och har en 

mellanställning mellan obefordrad personal och högre chefer. Första linjens chefer spelar 

enligt befintlig teori en viktig roll för organisationens resultat och effektivitet (jfr Brewer, 

2005; Mestre, 2003). Genom att första linjens chefer leder och motiverar sin personal till att 

prestera på en nivå som gör att de övergripande målen uppnås kan organisationen upprätthålla 

sin konkurrenskraft (Ahmed, Shields, White & Wilbert, 2010).  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

 

Longenecker, Neubert och Fink (2007) menar att det med största sannolikhet kommer vara ett 

permanent fokus på förändring och förbättrade prestationer på 2000-talets arbetsplatser. De 

menar därför att det är viktigt att forskarsamhället lägger större vikt vid att försöka förstå 

varför vissa chefer lyckas att prestera önskvärda resultat medan andra misslyckas, samt 

undersöker hur bättre styrsystem kan utvecklas. Även Drucker (2007) lyfter fram denna 

teoretiska kunskapslucka och menar att uppföljningen av en prestation indikerar på om det är 

något som är otillräckligt i den anställdes prestation men att orsakerna till detta sällan 

identifieras. Eftersom mål har en central roll vid prestationsförbättring framhåller Mestre 

(2003) i sin doktorsavhandling att förståelsen av begreppet mål är avgörande för 

organisationers förmåga att vara och förbli konkurrenskraftiga. För att kunna vara en 

högpresterande organisation krävs därför en bättre förståelse av mål på olika nivåer i 

organisationen. Han menar vidare att det även finns för lite forskning om målens innehåll och 

dess påverkan på målformuleringsprocessen.  

 

Studier om målstyrningens genomförande är enligt Milsta (1994) ofta allmänt hållna och 

handlar om analyser av tillvägagångssätt vid olika organisationer. Hon menar att det hittills 

har gjorts föga empirisk forskning om målstyrningens tillämpning och konsekvenser på lägre 

organisatoriska nivåer. Jacobsen och Thorsvik (2002) instämmer i detta och menar att det är 
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betydelsefullt att studera den enskilda medarbetarens aktiviteter på olika nivåer för att kunna 

säga något om en organisations mål. Forskningen om organisatoriska mål har enligt Mestre 

(2003) oftast genomförts i kontrollerade miljöer och därför finns väldigt lite material 

tillgängligt om hur arbetet med mål faktiskt uppfattas av individer ute i det verkliga 

arbetslivet.  

 

Vi menar att det är intressant att fokusera på individens uppfattning eftersom Nilsson et al. 

(2010) lyfter fram att ekonomernas siffror gör nytta via människors tankar och agerande och 

inte genom att företaget mekaniskt rapporterar den senaste periodens resultat. Marginson och 

Ogden (2005) menar att tidigare forskning om målstyrning har visat att det är betydelsefullt 

att skapa en förståelse på individnivå, de lyfter särskilt fram betydelsen av chefernas 

uppfattning av arbetet med mål. Bland chefernas uppfattning menar Mestre (2003) att första 

linjens chefers uppfattning är den kritiska länken i ett företags styrprocess eftersom de står för 

tio procent av arbetskraften men har direkt tillgång till åttio procent av de anställda på 

företaget. Han framhåller även att det finns en lucka i litteraturen med avseende på första 

linjens chefers uppfattning av målstyrningsprocessen och att genom en bättre förståelse av hur 

arbetet med mål uppfattas av första linjens chefer bör organisationer effektivt kunna förbättra 

sina målformulerings- och uppföljningsdimensioner. Med tanke på att första linjens chefer har 

en avgörande roll i mål-medelhierarkin för den slutliga uppfyllelsen av organisationens 

övergripande mål skulle en bättre beskrivning och förklaring av hur arbetet med mål uppfattas 

av första linjens chefer även kunna ha en koppling till deras förmåga att nå sina mål. 

 

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
 

 

Syftet med vår studie är att beskriva och förklara relationen mellan första linjens chefers 

uppfattning av målstyrning och deras prestation. Avsikten är även att skapa en modell som 

visar parametrar som påverkar första linjens chefers uppfattning av målstyrningen. 

 

Utifrån vårt syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

1. Hur uppfattar första linjens chefer målformuleringsdimensionen? 

2. Hur uppfattar första linjens chefer uppföljningsdimensionen? 

3. Hur påverkar första linjens chefers uppfattning av målstyrningen deras måluppfyllelse? 

 

 

1.4 Målgrupp 
 

 

En av målgrupperna för vår studie är forskare och studenter eftersom vi vill ge ett teoretiskt 

bidrag genom att fylla ut den kunskapslucka som finns i litteraturen avseende första linjens 

chefers uppfattning av målstyrning och dess relation till deras prestation. Ytterligare en 
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målgrupp för denna studie är företag som arbetar med målstyrning. Studien kan 

förhoppningsvis även ge värdefulla insikter till de företag som planerar att införa denna form 

av styrning. Resultatet av vår studie skulle kunna underlätta för de som arbetar med att 

utveckla styrsystem på företag eftersom de kan få en bild av hur målen och styrningen 

uppfattas av de som styrs med dessa, vilket i bästa fall kan leda till en effektivare målstyrning. 

Studiens resultat skulle även kunna vara av betydelse för första linjens chefer eftersom det 

kan ge dem insikter om hur deras uppfattning av styrsystemet påverkar deras måluppfyllelse. 

 

 

1.5 Uppsatsens disposition  
 

 

Vår uppsats består av sex kapitel. Uppsatsen avslutas sedan med en referenslista och bilagor. I 

figur (1) och i texten nedan presenteras respektive kapitel och dess innehåll. 

 

 

 

Kapitel 1: Uppsatsens introduktionskapitel innefattar en bakgrund och en problemdiskussion 

samt presenterar uppsatsens syfte, forskningsfrågor och målgrupp. 

  

Kapitel 2: Uppsatsens teoretiska referensram innehåller teorier och modeller om 

målstyrningsprocessens olika faser. Kapitlet avslutas med att vår analysmodell presenteras.  

  

Kapitel 3: Uppsatsens metodkapitel innefattar en redogörelse för vårt vetenskapliga synsätt, 

undersökningsdesign och det tillvägagångssätt som vi använt för att uppnå studiens syfte. I 

kapitlet behandlas även metodkritik. 

  

Kapitel 4: Uppsatsens empirikapitel innehåller en presentation av fallföretaget och den empiri 

som insamlats genom intervjuer på fallföretaget. 

  

Kapitel 5: Uppsatsens analyskapitel innefattar en analys av den insamlade empirin utifrån vår 

presenterade analysmodell. 

 

Kapitel 6: Uppsatsens sista kapitel innehåller denna uppsats slutsats som besvarar studiens 

syfte. Kapitlet innehåller även förslag till framtida forskning. 

 

Figur 1 Visar dispositionen av uppsatsens sex kapitel. 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras denna uppsats teoretiska referensram. Först presenteras de olika 

stegen i målstyrningsprocessen, som ligger till grund för denna uppsats. Vi kommer sedan att 

gå igenom de olika faserna i denna process: målformulering, handlingsplaner, regelbunden 

översyn samt prestationsbedömning. Vår teoretiska referensram avslutas med en presentation 

av vår analysmodell. Löpande i detta kapitel kommer vi därför presentera vilka parametrar 

som kommer att ingå i denna avslutande analysmodell. 

 

 

2.1 Målstyrningen som en process 
 

 

Målstyrning är enligt Reif och Bassford (1973) ett sätt att arbeta med de fem grundläggande 

styrfunktionerna: planering, organisering, personal, ledarskap och styrning. Muczyk & 

Reinmann (1989) menar att målstyrningen är en formell och disciplinerad administrativ 

process där organisationens övergripande mål operationaliseras.  

 

Vår litteraturgenomgång har visat att det finns flera olika sätt att se på målstyrningsprocessen 

(se exempelvis Hofstede, 1978; Yanagizawa, 2008; Muczyk & Reinmann, 1989). Processen 

kan bland annat ses genom att använda två av Simons (1994) typer för styrsystem: 

diagnostiska styrsystem (eng. Diagnostic control systems) eller interaktiva styrsystem (eng. 

Interactive control systems). Diagnostiska styrsystem innebär att formella feedbacksystem 

används för att övervaka utfall och korrigera avvikelser mot på förhand uppsatta 

standardnivåer. Interaktiva styrsystem är formella styrsystem (exempelvis ett diagnostiskt 

styrsystem) som har syftet att fokusera insatser och främja dialog och lärande i en 

organisation. Ett formellt styrsystem, som det diagnostiska, kan bli interaktivt genom att 

ledningen försäkrar sig om att systemet är en viktig och återkommande agenda att diskutera 

med sina närmsta underordnade och eftersträvar att systemet är i regelbundet fokus även hos 

lägre chefer i hela organisationen. Ledningen behöver även delta i möten ansikte-mot-ansikte 

med underordnade och ständigt utmana och diskutera data, antaganden och handlingsplaner. I 

hans studie framkommer att dessa olika typer av styrsystem kan användas samtidigt inom en 

och samma organisation eftersom vissa formella styrsystem kan göras interaktiva och andra 

inte. Med tanke på beskrivningen ovan av hur ett formellt styrsystem kan bli interaktivt 

framgår att ett målstyrningssystem kan användas både med syftet att spåra avvikelser från 

uppsatta standarnivåer (målvärden) och samtidigt med syftet att främja lärande i 

organisationen. 

 

Muczyk och Reinmann (1989) beskriver målstyrningsprocessen genom följande steg:  

1. Företagets övergripande mål formuleras genom den strategiska planeringsprocessen som 

utgår från företagets mission och affärsplan. 

2. När företagets övergripande mål har formulerats bryts dessa mål ned till lägre nivåer.  
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3. Den anställde utvecklar en handlingsplan för varje mål. 

4. Regelbunden uppföljning av den anställdes arbete mot att nå målen. 

5. När tidsperioden för de uppsatta målen är slut görs en prestationsbedömning avseende den 

anställdes grad av måluppfyllelse.   

6. Målstyrningsprocessen utvärderas noggrant för att undvika att misstag som gjordes under 

processen upprepas nästa gång. Det är under fasen prestationsbedömning som 

målstyrningsprocessen kan etablera en stark koppling mellan prestation och belöningar eller 

sanktioner. Denna målstyrningsprocess börjar sedan om igen genom att mål formuleras för 

nästa tidsperiod. Pihlgren och Svensson (1989) påtalar att målstyrningsprocessen enligt vissa 

författare till och med anses viktigare än slutresultatet medan andra anser att det är 

prestationen som räknas och att hur målen uppnås är av underordnad betydelse.  

 

Enligt Muczyk och Reinmann (1989) kan fyra tydliga faser urskiljas i den ovan beskrivna 

målstyrningsprocessen: målformulering, handlingsplaner, regelbunden översyn samt 

prestationsbedömning. Denna uppdelning av målstyrningsprocessen i fyra faser ansluter sig 

även Reif och Bassford (1973) till vilket illustreras i figur 2 nedan. Som vi tidigare nämnt (se 

avsnitt 1.1) kan denna målstyrningsprocess även ses utifrån två dimensioner: en 

målformuleringsdimension och en uppföljningsdimension. Dessa två dimensioner av 

målstyrningsprocessen och de fyra faserna har fått ligga till grund för den fortsatta 

uppdelningen av vår teoretiska referensram. Vi anser att de utgör en bra grund eftersom 

dimensionerna och faserna på ett bra sätt sammanfattar de delar som vi uppfattar som viktiga i 

målstyrningsprocessen. Utifrån figur 2 som presenteras nedan kommer vi sedan med hjälp av 

utvalda teorier och modeller att utveckla en analysmodell som presenteras sist i detta kapitel 

(se avsnitt 2.4.).  
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2.2 Målformuleringsdimensionen 
 

 

Målformuleringen är den första av Muczyk och Reinmanns (1989) fyra faser vilken Hunter 

och Rodgers (1991) ser som den grundläggande processen i ett målstyrningssystem. Mestre 

(2003) anser att utformning av mål är en organisatorisk nödvändighet eftersom det driver det 

önskade beteendet som bör leda till att resultat uppnås. I tidigare forskning har mål och 

målformulering erkänts som viktiga för prestationen eftersom målformulering riktar de 

Figur 2. Målstyrningen som en process. Egen bild utifrån Muczyk och Reinmann (1989) som visar 

målstyrningsprocessen uppdelad i dimensioner och faser. 
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anställdas uppmärksamhet mot de övergripande målen och mobiliserar en övergripande insats 

(jfr Mestre, 2003; Hunter & Rodgers, 1991).   

 

Det finns även de som är kritiska till målstyrning. Enligt Bromiley och Euske (1986) är det 

endast i den bästa av världar som målstyrning försäkrar eller åtminstone förstärker att en 

uppsättning motiverade personer arbetar mot organisatoriska mål. Modell och Grönlund 

(2006) påtalar att en målfokuserad definition av prestationen kan kritiseras eftersom många 

organisationer överlevt under längre perioder trots att formella mål inte uppnåtts. Yanagizawa 

(2008) framhäver att även om målstyrning är ett effektivt styrprogram för att öka prestation är 

det viktigt att vara medveten om att alla anställdas prestationer inte förbättras genom 

målstyrning.  

 

Enligt Mestre (2003) kan organisationens övergripande mål med hjälp av målstyrning 

förmedlas till olika enheter som i sin tur sätter sina egna mål som kommer att stödja de 

övergripande målen. Bromliey och Euske (1986) anser därför att målstyrningens 

underliggande struktur förutsätter att organisationen har förmågan att utveckla mål-medel 

hierarkier från de högsta övergripande målen för organisationen ner till den lägsta nivån av 

organisatorisk aktivitet. Genom att på detta sätt bryta ned målen bedömer Roth (2009) att 

organisationens övergripande riktning kan bibehållas även i mål på lägre nivåer. Sett till 

nedbrytningen av mål i figur 3 (se nedan) menar Drucker (2007) att en chefs prestation syftar 

uppåt snarare än nedåt i företaget och att detta innebär att chefernas mål bör definieras utifrån 

det bidrag de ger till den enhet de är en del av. Detta kräver i sin tur att chefen sätter upp mål 

som de anställda i dennes enhet bör uppnå. Även Mestre (2003) är av åsikten att 

framgångsrika organisationer (eng. best practice organizations) arbetar aktivt med att anpassa 

individuella mål till företagets mål.  

 

Det finns dock kritiker till denna anpassning till organisationens övergripande mål. 

Exempelvis menar Hedberg och Jönsson (1978) att informationssystem som målstyrning bör 

ta hänsyn till att skillnader i perspektiv och uppfattningar alltid existerar mellan olika 

intressegrupper i organisationer. Istället för att ena dessa perspektiv genom mild kraft i 

formaliserade informationssystem kan organisationer tillåta företagets divisioner och andra 

subenheter att filtrera och ordna information på sitt eget sätt. Skillnaderna i synsätt och 

slutsatser kan på så vis användas konstruktivt i upptäckandet av verkliga problem som 

organisationen sedan snarast bör hantera.  
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Figur 3. Hur målen kan brytas ned i en organisation. Egen bild. 

 

 

En viktig del i omständigheterna kring formuleringen av mål anser vi är hur delaktiga 

cheferna uppfattar att de får vara i målformuleringsprocessen vilket också har lyfts fram som 

viktigt i tidigare studier (Milsta, 1994; Rombach, 1991; Pfeffer, 1997). Som en parameter har 

vi därför valt att ha delaktighet i målformuleringsprocessen (avsnitt 2.2.1) vilket mäts genom 

delparametern hur första linjens chefer uppfattade sin delaktighet vid målforumleringen. 

Mestre (2003) tar upp att befintlig forskning om mål behandlar målens karaktär (vad som 

utgör ett mål och dess typiska egenskaper). Vi bedömer att det därför är lämpligt att ha 

målens karaktär (avsnitt 2.2.2) som en parameter eftersom de faktiska målen är en viktig del i 

målformuleringsprocessen (se figur 3 ovan). Som delparameter för att mäta målens karaktär 

har vi studerat första linjens uppfattning av hur SMART:a målen är. Vi har använt SMART-

modellen eftersom denna modell enligt MacLeod (2012) har blivit ett populärt och användbart 

styrverktyg under de senaste åren. Han menar även att mycket som används i målstyrningen 

är införlivat i SMART. Dessutom kan kategorierna i SMART-modellen relateras till många 

andra forskares åsikter om målens karaktär samt att det kan relateras till övriga delar vi tar 

upp kring målformuleringsprocessen (bland andra Drucker, 2007; Latham, 2004; Pihlgren & 

Svensson, 1989 och Rombach, 1991).  
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I enlighet med diskussionen ovan om att en målstyrningsprocess kan vara både diagnostisk 

och interaktiv har vi identifierat Målens avsikt som en parameter som behandlas i avsnitt 

2.2.3. Under detta avsnitt tar vi upp att målen i sig samt målformuleringsprocessen kan vara 

både resultatinriktad/diagnostisk och lärande/interaktiv. För att mäta parametern målens avsikt 

har vi som delparameter studerat om första linjens chefer uppfattar att de har resultatmål eller 

lärandemål. En annan parameter är Målens antal (avsnitt 2.2.4) eftersom detta dels antas ha en 

påverkan på de anställdas prestationer (Drucker, 1955) och dels eftersom det kan uppstå 

målkonflikter på grund av antalet mål (Rombach, 1991). För att mäta detta har vi som 

delparametrar låtit första linjens chefer reflektera över hur de uppfattar antalet mål samt om 

målen är förenliga eller motarbetar varandra.  

 

Till sist kommer parametern Målengagemang att behandlas eftersom detta är centralt i 

målformuleringsteori (Locke, Latham & Erez, 1988; Latham, 2004; Hollenbeck, Williams & 

Klein, 1989). Enligt Locke et al. (1988) är målengagemang för de uppsatta målen så pass 

avgörande att om det saknas fungerar inte målen som de ska. För att mäta denna parameter 

har vi som delparameter studerat hur första linjens chefer uppfattade att de har prioriterat 

arbetet mot att nå målen jämfört med sina övriga arbetsuppgifter.  

 

 

2.2.1 Delaktighet i målformuleringsprocessen  
 

 

En viktig fråga vid utformningen av mål är i vilken utsträckning målen tas fram genom att de 

överordnade formulerar dem (eng. top down) eller genom att de anställda formulerar dem 

(eng. bottom up) (Merchant och Van der Stede, 2012). Milsta (1994) lyfter fram att de 

anställdas delaktighet i själva målformuleringen inte är något krav i den generella definitionen 

av målstyrning men att det medför att målen accepteras bättre. Författaren menar vidare att de 

anställdas delaktighet även borde leda till att målen blir mer realistiskt utformade och på så 

vis styrande för verksamheten. McConkie (1979) lyfter fram att en hög grad av delaktighet 

vid målformuleringen allmänt betraktas som underlättande vid integrationen av individuella 

och organisatoriska mål.  

 

Om de anställda får delta och ha inflytande i målformuleringsprocessen blir de enligt 

Rombach (1991) även nöjdare medarbetare. Han menar att det även finns stöd för att 

deltagande i målformuleringsprocessen leder till ett något bättre resultat. Latham (2004) 

påtalar istället att en serie experiment har visat att när målets svårighet hålls konstant, är 

prestationen oftast densamma oavsett om målet har tilldelats eller formulerats med den 

anställdes delaktighet. Han tar dock upp undantaget att om en individ har mer komplexa 

arbetsuppgifter leder gemensamt formulerade mål till en högre prestation än vad tilldelade 

mål gör. Detta anser författaren vidare beror på att individen själv sätter ett högre mål än om 

dennes chef sätter nivån på målet. I överensstämmelse med tidigare målformuleringsteori 

ledde sedan högre mål till en högre prestation. Rombach (1991) är istället av åsikten att 

tidigare studier har visat på att de mål som individer själva varit med och formulerat 

upplevdes som lättare att nå än de mål som tilldelades från deras chefer.  
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Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är en annan fördel med att de anställda får vara 

delaktiga att det klargör förväntningar och uppmuntrar de anställda till att tidigt börja fundera 

över hur de ska kunna uppnå målen. De menar vidare att de anställda genom deltagande i 

målformuleringsprocessen får en större förståelse för varför mål sätts och på vilken nivå 

vilket leder till ett högre engagemang för att nå målen. Hunter och Rodgers (1991) är av 

åsikten att deltagande i beslutsprocesser främjar förståelse i hela organisationen eftersom när 

lägre nivåer är delaktiga blir information som de har kunskap om även känd för högsta 

ledningen. Dessutom blir de underordnade medvetna om högsta ledningens mål och de högsta 

cheferna blir medvetna om problem som de anställda har med att uppnå de målen.  

 

 

2.2.2 Målens karaktär 
 

 

För att underlätta formuleringen av effektiva mål föreslår Doran (1981) att chefer kan 

använda förkortningen SMART. Han menar att SMART-modellen som visas i figur 4 står för 

Specific, Measurable, Achievable, Realistic och Time vilket i många svenska böcker och 

artiklar (se exempelvis Jakobsson Lund, 2008) har översatts till Specifika, Mätbara, 

Accepterbara, Realistiska och Tidssatta.   

 

 
Figur 4. SMART-kriterierna. Egen bild. 

 

Specifika mål innebär att målen är väldefinierade och exakta samt riktar sig mot ett visst 

område där förbättring behövs (Doran, 1981). Det är ett viktigt första steg att målen är 

specifika eftersom det minskar det tvivel som annars kan finnas om vad som behöver 

åstadkommas (MacLeod, 2012; Yanagizawa, 2008; Drucker, 2007). Mål bör enligt Chen och 
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Cheng (2005) återspegla den rådande verkligheten medan andra författare istället anser att det 

är viktigt att vara medveten om att mål skiljer sig från verkligheten, oavsett om verkligheten 

antas existera eller vara konstruerad (jfr Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén, 2008). Även 

Bromiley och Euske (1986) förespråkar att mål hålls allmänna eftersom definitionerna av mål 

alltid kommer vara defekta. De menar vidare att det är bättre att sträva mot ett vagt bristfälligt 

mål än mot ett specifikt bristfälligt mål. Latham (2004) förespråkar dock specifika mål 

eftersom de förbättrar anställdas prestationer. Enligt Longenecker et al. (2007) är en av de 

främsta anledningarna till att chefer misslyckas med att nå resultat att tydliga krav och/eller 

förväntningar på prestationen saknas.  

 

Målen bör även vara mätbara vilket innebär att de är möjliga att följa upp med mätindikatorer 

(Doran, 1981). Chen och Cheng (2005) lyfter fram att centralt för alla mätsystem är beslutet 

om vad man ska mäta och hur man ska vikta prestationskategorierna. Detta beslut är 

förmodligen det viktigaste beslutet under utformningen av ett målstyrningssystem. Mätbara 

mål utgör enligt Rombach (1991) en av de väsentligaste framgångsfaktorerna för 

målstyrningen eftersom de påverkar prestationen positivt. Mätningskriteriet är även viktigt för 

begreppet ansvar eftersom det är mycket svårare att undvika ansvar om mätkriterierna är 

tydliga och inte behöver tolkas (MacLeod, 2012).  

 

Med accepterade mål menas att någon står bakom målen och accepterar dess innebörd 

(Doran, 1981). Enligt Drucker (2007) behöver varje chef, från den högsta chefen ner till första 

linjens chef, tydligt uttalade mål och chefen måste förstå vad som förväntas av denne och 

varför samt hur dennes prestation ska mätas. I studien av Longenecker et al. (2007) framkom 

att anställda vill veta på vilken nivå de måste utföra sitt arbete för att uppfattas som 

framgångsrika på jobbet, och de behöver även begriplig information för att de ska kunna 

prioritera bland sina uppgifter och skyldigheter. MacLeod (2012) menar att om de anställda 

inte anser att målen är uppnåbara med avseende på exempelvis tillgänglig tid, resurser och 

kunskap kommer målen istället leda till frustration.  

 

Målen behöver även vara realistiska vilket innebär att den prestation som ska uppnås är 

möjlig och rimlig givet de tillgängliga resurser som finns (Doran, 1981). Studier har enligt 

Reif och Bassford (1973) visat att en anledning till varför anställda inte uppnår målen är att 

målen är orealistiska. Latham (2004) har åsikten att om de anställda uppmuntras att försöka 

nå för svåra mål, särskilt i en bestraffande miljö, kan vissa frestas att frisera siffror. Reif och 

Bassford (1973) lyfter fram att målen behöver vara så pass utmanande att den anställde blir 

stolt när dessa uppnås. I tidigare forskning har utmanande mål visat sig leda till högre 

måluppfyllelse (jfr Latham, 2004; Yanagizawa, 2008). Men Mestre (2003) påtalar att det har 

konstaterats att individer inte kan vara motiverade att sätta förbättringsmål och anstränga sig 

om de inte uppfattar någon rimlig chans att lyckas. Att målen rekommenderas vara utmanande 

men uppnåbara illustreras även i bilden nedan (figur 5) där man kan se ett relativt konsekvent 

och ickelinjärt samband mellan målens svårighetsgrad och motivation/prestation. I figuren 

markeras den optimala svårighetsgraden på målen med en stjärna (*). (Merchant och Van der 

Stede, 2012)  
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Figur 5. Relationen mellan målen svårighetsgrad och den anställdes motivation/prestation. Egen bild utifrån 

Merchant och Van der Stede (2012), s.313. 

 

Med tidssatta mål menas att det ska vara tydligt under vilken tid prestationen ska uppnås 

(Doran, 1981). Även Yanagizawa (2008) är av åsikten att tidssatta mål är en viktig del i 

målstyrningen och rekommenderar att mål sätts för en kommande period på mellan 6 månader 

till 1 år från det att målen fastställts. Det är enligt MacLeod (2012) inte tillräckligt att ha så 

snart som möjligt som en tidsram utan det bör finnas en överenskommen start och sluttid för 

prestationen. Utan en bestämd tidsfrist finns det bara en allmän uppfattning om förfallodatum 

vilket i sin tur genererar en mindre strikt process. Muczyk och Reinmann (1989) är av åsikten 

att en av hörnstenarna i målformuleringen är att sätta utmanande men samtidigt tidssatta mål. 

För att erhålla en balans i de anställdas prestationer anser Drucker (2007) att det bör finnas 

mål med både kort och en långsiktig tidshorisont.  

  

Doran (1981) påtalar att den föreslagna SMART-modellen inte innebär att alla mål måste 

uppfylla alla fem kriterier men ju närmare målen är att uppfylla dessa, desto smartare är 

målen. SMART innebär inte heller att alla mål måste vara kvantifierbara på alla chefsnivåer.  

 

 

2.2.3 Målens avsikt  
 

 

Enligt Catasús et al. (2008) kan mål ha olika funktioner eller syften i skilda situationer. De 

menar vidare att det kan vara svårt att konstruera bra och lättolkade mål med flera syften och 

att det därför finns all anledning att fundera igenom vad ett mål i första hand ska användas till. 

Som vi nämnde tidigare (se avsnitt 2.1) menar Simons (1994) att det finns diagnostiska 

styrsystem som är de formella feedback system som används för att spåra avvikelser från 

uppsatta mål och styra med hjälp av dessa avvikelser (eng. management by exception). Han 
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menar vidare att ett målstyrningssystem är ett exempel på ett diagnostiskt styrsystem. 

Avsikten med ett diagnostiskt styrsystem är att ge motivation, resurser och information för att 

säkerställa att viktiga organisatoriska strategier och mål kommer att uppnås. Även Mestre 

(2003) är av åsikten att ett grundläggande antagande i målteori är att mål är resultatinriktade.  

 

Enligt Ahmed och Dhafr (2002) gör det mer skada än nytta att fokusera på endast resultat. 

Mått är absoluta och förklarar inte varför saker är bra eller dåliga och de beslut som fattas på 

grundval av absoluta resultatmått, kan vara mycket skadliga för det berörda företaget på lång 

sikt. Latham (2004) framhåller att en lösning på detta problem är att fastställa ett lärande mål 

(exempelvis upptäck fem olika sätt att bemästra denna uppgift) snarare än ett resultatmål 

(exempelvis öka marknadsandelen med 20 procent inom de närmaste tolv månaderna). Ett 

resultatmål kan göra människor så angelägna att lyckas att de kapplöper för att upptäcka 

strategier på ett osystematiskt sätt och därmed inte lär sig vad som är effektivt. Ett lärande 

mål får istället människor att fokusera på att förstå den prestation som krävs av dem och att 

utarbeta en plan för att utföra arbetet på rätt sätt.  

 

Som vi tidigare nämnt menar Simons (1994) att syftet med att göra ett styrsystem interaktivt 

är att rikta uppmärksamhet och främja dialog och lärande i hela organisationen. Han menar att 

avsikten med interaktiva styrsystem (se även avsnitt 2.1) är att fokusera organisatorisk 

uppmärksamhet på strategiska osäkerheter och därmed provocera fram uppkomsten av nya 

initiativ och strategier. Catasús et al. (2008) anför att mål med avsikten att lära (lärande mål) 

är mål som kan lära de som arbetar med målet om hur saker och ting hänger ihop, att finna, se 

och acceptera samband mellan olika mål och till slut bli bättre på att styra mot framgång.  

 

Enligt Mestre (2003) får processmålen (motsvarande lärande mål) individen att rikta sin 

uppmärksamhet på utformning och användning av strategier för att utföra uppgiften. Latham 

(2004) anser att ett specifikt lärande mål, när beteendemässiga rutiner ännu inte har utvecklas, 

leder till en fokusering på systematisk problemlösning och slutligen på att prestera bra. Han 

menar även att resultatmål kan hämma innovation. Om innovation behövs, bör mål sättas för 

innovation i sig (till exempel upptäck tio nya produkter under de kommande tolv månaderna) 

snarare än bara för att nå ett visst resultat. 

 

 

2.2.4 Målens antal 

 

 

Enligt Drucker (1955) behövs mål inom alla områden där prestation och resultat är direkt 

avgörande för företagets överlevnad. Dessa områden påverkas av chefernas handlingar och 

finns det mål som ska uppnås måste cheferna ha dessa i åtanke när de fattar beslut. Mål inom 

dessa områden bör göra det möjligt att: organisera och förklara hela skalan av 

företagsprocesser genom ett litet antal riktlinjer, testa dessa riktlinjer samt möjliggöra för de 

anställda att analysera sitt eget arbete och som ett resultat förbättra sina egna prestationer. 

Även Catasús et al. (2008) är av åsikten att ett problem med mål handlar om delar kontra 
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helhet, att nyanser ofta går förlorade och genomsnittet härskar. De menar att ett sätt att 

bemöta detta problem är att arbeta med flera mål, som beskriver flera aspekter. Som vi 

tidigare nämnt förespråkar även Hedberg och Jönsson (1978) att det är viktigt att lyfta fram 

flera aspekter och åsikter genom att låta olika intressegrupper ha sina egna mål. Likt Drucker 

(1955) är de skeptiska till sökandet efter ett enda mål eftersom det krävs flera mål för att få en 

balans och variation vid styrningen av ett företag. Drucker (1955) anser vidare att om ett 

företag bara har ett mål kan det till och med skada företaget eftersom det exempelvis tenderar 

till att främja kortsiktigt tänkande.  

 

Catasús et al. (2008) menar istället att konsekvensen av att ha flera mål kan bli att 

informationen, ur individens synvinkel, blir alltför omfattande. Vid ett sådant 

informationsöverskott bidrar inte informationen till beslutsfattandet utan kanske till och med 

motverkar beslutsfattandet. Risken är att individen reagerar genom att försöka förenkla 

informationen genom att utesluta viss information eller lägga samman den. De två forskarna 

Åkesson och Siverbo (2009) skriver i en nyhetsartikel att detta informationsöverskott kan 

kallas för överdosering av styrning. De menar att det kan bli mycket kostsamt och få 

allvarliga konsekvenser om målstyrningens ambition att bli heltäckande resulterar i att chefer 

blir tvungna att ägna tid åt inkompatibla styrsignaler.  

 

Även Rombach (1991) tar upp nackdelar med flera mål eftersom han är av åsikten att 

målkonflikter kan uppstå som ett hinder för framgångsrik målstyrning när en individ har flera 

mål och dessa inte är förenliga med varandra. Latham (2004) bedömer att målkonflikter kan 

leda till att måluppfyllelsen för alla målen som står i konflikt med varandra drabbas. Han 

påtalar dock även att det är möjligt för människor att arbeta mot mer än ett mål samtidigt på 

ett effektivt sätt om målen prioriteras. Catasús et al. (2008) menar att det inte får bli för 

många mål eftersom det i dessa fall finns en risk för att personalen blir uttråkad och uttröttad 

av alla mål. Framför allt när målens syfte är att göra mer än övervaka och kontrollera, när 

målen ska användas för att styra gäller det att begränsa antalet och fokusera på det fåtal som 

är mest relevanta.  

 

 

2.2.5 Målengagemang 
 

 

Effektivt målformuleringsarbete förutsätter enligt Locke et al. (1988) att det finns ett 

engagemang för målen. Om engagemang för de uppsatta målen saknas fungerar inte målen 

som de ska. Latham (2004) anser att en vision från en chef som sammansvetsar och inspirerar 

människor sannolikt ökar målengagemanget i den utsträckning som målet leder till konkreta 

handlingar som är steg mot att uppnå visionen. Han bedömer att målengagemang oftast 

uppstår om resultatet av målet är viktigt för personen och personen uppfattar att målet 

verkligen går att uppnå. Hollenbeck et al. (1989) menar att målengagemang har haft en 

avgörande roll i målformuleringsteori, men att de faktorer som är förknippade med 

engagemang för svåra mål sällan har studerats.  
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Enligt Latham (2004) måste personer vara engagerade i målet, särskilt om målet är svårt. 

Detta eftersom uppfyllelsen av ett svårt mål kräver en hel del ansträngning och har en lägre 

sannolikhet för framgång. Locke et al. (1988) påtalar att forskare har funnit en signifikant 

försämring av prestationer om engagemanget för målen minskar till följd av allt för högt 

uppsatta mål. Latham (2004) menar vidare att målengagemanget kan öka om mål tilldelas 

anställda av en stöttande chef eftersom målen på så vis blir ett implicit uttryck för ledarens 

förtroende för att personen kan och kommer att uppnå målet. Hollenbeck et al. (1989) hade i 

sin studie en hypotes om att det fanns en relation mellan hur målen var formulerade 

(självständigt eller tilldelat) och målengagemanget och denna hypotes stämde inte. De anser 

att om målens nivå hålls konstant, finns ingen skillnad i målengagemang mellan 

självformulerade och tilldelade mål. De menar vidare att eftersom den gruppen som fick 

formulera målen själva dessutom kan ha haft högre initial motivation än gruppen med 

tilldelade mål, kan avsaknaden av en effekt för målens ursprung (formulerat själv eller 

tilldelat) i detta sammanhang tala starkt för effektiviteten av tilldelade mål.  

 

 

2.3 Uppföljningsdimensionen 
 

 

I detta avsnitt kommer uppföljningsdimensionen som består av de tre faserna: 

handlingsplaner, regelbunden översyn samt prestationsbedömning att behandlas. Under dessa 

respektive faser kommer olika parametrar att identifieras som vi sedan kommer att använda i 

vår avslutande analysmodell. 

 

 

2.3.1 Handlingsplaner  
 

 

I detta avsnitt kommer vi inledningsvis att behandla varför handlingsplaner ses som viktiga, 

vilka som kan vara inblandade vid utformningen handlingsplanerna samt hur utvecklingen av 

planer kan gå till. I avsnittet beskrivs även vad som kan göras med hjälp av handlingsplanerna 

om målen under processen framkommer som allt för svåra att nå. Avslutningsvis behandlas 

kritik som har riktats mot planering. 

 

Lyders (1979) menar att planering är nödvändigt för att leda en organisation in i framtiden. 

Genom att ha ett feedforward-tänkande i processen förbättrar organisationen enligt Merchant 

och Van der Stede (2012) sin reaktionsförmåga för problem och minskar därmed sin risk. 

Otley (1999) är av åsikten att den information som kan utvinnas från planering kan användas 

för att förutsäga behovet av åtgärder som behöver göras innan de negativa konsekvenserna 

uppstår. Merchant och Van der Stede (2012) menar att effektiva planeringsprocesser på så vis 

gör styrsystem proaktiva och inte bara reaktiva. Planering gör att cheferna kan vara med och 

skapa framtiden och inte bara reagera på de förhållanden som de möter och den prestation de 

observerar.  
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Johnsén och Möller (2003) anser att en handlingsplan beskriver vilka mål en chef ska uppnå 

samt hur dessa mål ska uppnås och ses därför som ett viktigt verktyg för att chefen ska kunna 

genomföra hela målstyrningsprocessen. Även Reif och Bassford (1973) anser att 

handlingsplanen är betydelsefull för målstyrningsprocessen och även om målen lägger 

grunden till handlingsplanerna är det planeringen om hur målen ska uppnås som är viktiga för 

den långsiktiga effektiviteten. När handlingsplaner har utformats menar de därför att en bra 

grund har lagts och att chefen har stärkt sina möjligheter att uppnå målen.  

 

Reif och Bassford (1973) påtalar att ett av de vanligaste problemen med målstyrning är att det 

läggs för lite tid på att utforma handlingsplaner. Företag är ofta medvetna om att 

målformuleringen är viktig men glömmer sedan bort att lägga tillräckligt med fokus på resten 

av målstyrningsprocessen. Eftersom handlingsplaner enligt Johnsén och Möller (2003) har 

visat sig ha en positiv effekt på chefernas måluppfyllelse är det därför viktigt att inte hoppa 

över denna fas i målstyrningsprocessen. Merchant och Van der Stede (2012) lyfter 

exempelvis fram att utformandet av handlingsplaner kan ha en motiverande effekt eftersom de 

konkretiserar hur målen ska uppnås. Själva planeringsprocessen ger även bättre koordination 

inom organisationen genom att information delas. 

 

Johnsén och Möller (2003) anser att en handlingsplan antingen kan vara en mental 

handlingsplan (i huvudet) eller en fysisk handlingsplan (allt nedtecknat i ett dokument). 

Muczyk och Reinmann (1989) framhåller att när det gäller vem som utvecklar 

handlingsplanerna finns det två ytterligheter: antingen utformar chefens överordnade 

handlingsplaner eller så får den anställde själv utforma dessa. Ett mellanliggande alternativ är 

att den underordande utformar handlingsplanen och att den överordnade sen godkänner den. 

Att ge den överordnade en översyn i form av en förhandsgranskning om vad den 

underordnade planerar att göra är enligt Merchant och Van der Stede (2012) ett av syftena 

med planering. Det ger den överordnade en möjlighet att diskutera och godkänna planerna 

innan handlingarna utförs. Drucker (2007) menar att varje chef bör hållas strikt ansvarig för 

sina prestationer och sitt resultat men hur chefen når dessa resultat bör ligga under dennes 

kontroll.   

 

 

Figur 6. Fem viktiga delar vid utvecklingen av handlingsplaner. Egen bild utifrån Reif & Bassford (1973), s. 27 
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Vid utvecklingen av handlingsplaner menar Reif och Bassford (1973) att det är viktigt att 

cheferna börjar med att identifiera vilka nödvändiga uppgifter och aktiviteter som behövs för 

att uppnå de uppsatta målen. De bedömer att detta gör att cheferna riktar sin uppmärksamhet 

till alla områden som de har mål för vilket gör att de förstår vad som krävs för att uppnå 

förväntat resultat. Även Merchant och Van der Stede (2012) lyfter fram betydelsen av att de 

anställda förstår vad de behöver göra för att uppnå målen eftersom en av fördelarna med 

målstyrning är att bra styrning kan uppnås utan att styra exakt hur anställda ska nå handla. 

  

När det är bestämt vilka aktiviteter som krävs för att nå målen anser Reif och Bassford (1973) 

att en annan viktig del är att chefen bestämmer vem av de anställda som är ansvarig för vilka 

aktiviteter. Enligt cheferna i Longenecker et al.s (2007) studie är problem gällande delegering 

och självbestämmande vanliga bland chefer som misslyckas med att prestera eftersom det 

bidrar till förvirring och handlingsförlamar personal och resurser.  

 

När aktiviteter har fördelats bör chefen enligt Reif och Bassford (1973) se över vilka resurser 

som behövs för att uppnå målen. Bromiley och Euske (1986) är dock av åsikten att fördelning 

av ansvar samt att se över vilka resurser som krävs kan göras tidigare i målstyrningsprocessen 

i samband med utvecklingen av mål-medel hierarkier. Slutligen menar Reif och Bassford 

(1973) att chefen bör bestämma vilken tid som krävs för att uppnå varje del i planeringen och 

sätta upp till vilka datum aktiviteterna ska vara uppnådda. När detta har gjorts kan sedan ett 

schema sättas upp som visar start och sluttid för alla olika delar som sedan bör leda till att de 

formulerade målen uppnås i tid. Yanagizawa (2008) tillägger att när handlingsplanerna är 

färdigutvecklade är det dags att genomföra de föreskrivna handlingarna för att på så vis kunna 

nå de uppsatta målen.  

  

När ett företag har en välgenomtänkt målstyrningsprocess anser Reif och Bassford (1973) att 

chefernas attityd bör vara att deras jobb är att nå målen, inte att ändra dem. De menar vidare 

att om det på grund av diverse omständigheter visar sig att målen blir för svåra att nå bör 

chefens första jobb istället vara att utforma nya eller modifiera befintliga handlingsplaner. 

Detta gäller så länge det inte framkommer att de uppsatta målen är onödiga (exempelvis på 

grund av att de leder organisationen i felriktning), irrelevanta eller omöjliga att uppnå. Även 

Merchant och Van der Stede (2012) lyfter fram att det är viktigt för planernas effektivitet att 

de speglar de förutsättningarna som företaget möter för att de anställda ska kunna använda 

dem som en guide för hur de ska handla. De är av åsikten att en situationsanpassad planering 

tvingar cheferna att försöka förutspå vilka situationer som kan komma att påverka deras 

framtida arbete samt hur de ska hantera dessa problem om de dyker upp. Reif och Bassford 

(1973) bedömer att cheferna inte bara lär sig att förutspå förändringar utan även att införliva 

det i planeringsprocessen, vilket i sin tur ökar chefernas chanser att nå bra resultat.  

 

En kritik som riktas mot planering är enligt Merchant och Van der Stede (2012) att 

handlingsplaner ofta förbereds och arbetas fram men sedan inte används. De anser att 

eftersom planering är en tidskrävande och kostsam process är det bortkastade resurser om de 

sedan ändå hamnar i en bokhylla under året. Petri och Olve (2013) kritiserar också planering 

eftersom de menar att den kan bli ett önsketänkande eller leda till stelbent agerande. De menar 
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vidare att det finns organisationer där ingen plan i världen gör någon skillnad. Bromiley och 

Euske (1986) anser att planeringsfasen kan vara dysfunktionell eftersom den exempelvis kan 

begränsa cheferna på lägre nivåers frihet och kreativitet, framtvinga rationella och 

konsekventa organisatoriska framsteg som ger dåliga utfall samt vilseleda styrincitament. De 

förespråkar därför ett löst kopplat målstyrningssystem vilket exempelvis innebär att 

planeringen bör vara löst kopplad med de flesta delar av organisationen eftersom den inte 

producerar något som de andra komponenterna i organisationen skulle finna det obekvämt att 

vara utan i ett kortsiktigt perspektiv. Om en anställd inte ges tillräcklig flexibilitet utan måste 

följa en plan kopplad till de uppsatta målen menar de vidare att den anställda inte får 

möjligheter att prova sina egna idéer. På så vis kan organisationen gå miste om bra idéer som 

aldrig fick prövas.  

 

Från fasen handlingsplaner har vi, baserat på ovanstående teorier och modeller, valt att ta med 

oss en parameter: planeringsprocessen. Denna parameter mäts genom att titta på 

delparametrarna: om handlingsplaner gjordes, delaktigheten i planeringen, fördelning av 

aktiviteter, om planerna användes under året, om planerna stod fast eller kunde ändras samt 

uppfattningen av planeringsprocessen. 

 

 

2.3.2 Regelbunden översyn  

 

 

När målen har satts och handlingsplaner har utformats är nästa steg i målstyrningsprocessen 

att etablera en process för översyn av prestationer och för bedömning av om dessa 

prestationer kommer kunna leda till måluppfyllelse (Reif & Bassford, 1973). Enligt 

Yanagizawa (2008) är regelbunden översyn av den anställdes framsteg en viktig del i 

målstyrningsprocessen. De två grundläggande komponenterna för ett bra system för översyn 

är enligt Reif och Bassford (1973) att utforma standarder för hur man ska mäta prestationen 

samt att ge feedback som informerar den anställde om sina framsteg mot målet och 

rapporterar betydande avvikelser. Vi kommer därför att behandla mätning och löpande 

feedback under denna rubrik. Med tanke på att studiens syfte är att studera 

målstyrningsprocessen i relation till de anställdas prestation kommer vi även löpande att 

diskutera vilka effekter regelbunden översyn kan ha på prestation.  

 

Drucker (2007) riktar kritik mot den regelbundna översynen eftersom han anser att om en 

chef styrs av mål i sitt jobb och mäts utifrån dessa finns inte något behov av övervakning från 

en överordnad som talar om vad den underordnade ska göra och se till att han gör det. Varje 

chef bör ha tillgång till den information som behövs för att kunna mäta sin egen prestation 

och behöver få mätresultaten snabbt nog för att kunna göra nödvändiga förändringar för att nå 

önskad prestation. Han menar fortsättningsvis att självkontroll innebär högre motivation och 

leder till att cheferna strävar mot bättre prestationer. Ouchi (1979) påtalar att styrning som 

vilar tungt på övervakning, utvärdering, och korrigering sannolikt kommer att förolämpa 

människors känsla av självständighet och självkontroll. I ett sådant tillstånd kräver folk ännu 
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mer noggrann övervakning, efter att ha tagit avstånd från organisationen på grund av dess 

styrmekanism. 

 

Ahmad och Dhafr (2002) förespråkar att prestationsområden operationaliseras, görs mätbara, i 

form av resultatindikatorer för att bolaget ska kunna överblicka prestation och måluppfyllelse. 

Enligt Chen och Cheng (2005) definieras prestationsmått som ett verktyg för att bedöma hur 

väl aktiviteterna inom en process eller resultatet av en process uppnår ett visst mål. De anser 

fortsättningsvis att ett måls prestationsnivå uttrycks som en kvantitativ standard, värde eller 

sats. Ahmad, Dhafr, Benson och Burgess (2005) definierar efter en litteraturgenomgång 

begreppet prestationsmätning som en process där de faktiska operationella resultaten jämförs 

med etablerade resultatmål. Chen och Cheng (2005) menar att i företag där målstyrning tas på 

allvar är målen noggrant utformade, mätsystemet finstämt och framsteg mot målen minutiöst 

överblickade. Syftet med prestationsmåtten är att fastställa vilken väg du vill ta, vart du för 

tillfället befinner dig på den vägen och vart du vill hamna i slutändan.  

 

Merchant och Van der Stede (2012) menar att det grundläggande kriteriet för att bedöma 

prestationsmåttens effektivitet är deras förmåga att framkalla ett önskat beteende. Om ett 

prestationsmått framkallar rätt beteende i en viss situation, är det ett bra styrmått. De bedömer 

även att för att framkalla rätt beteende behöver mätning, förutom att vara kongruent och 

kontrollerbar, vara precis, objektiv, aktuell och begriplig. Dessa mätkvaliteter visas i figur 7 

(se nedan) tillsammans med sina respektive ytterligheter.  

 

Mätnoggrannhet beskriver Merchant och Van der Stede (2012) som graden av hur nära 

mätningarna av en viss kvantitet kommer det faktiska (verkliga) värdet medan precis är den 

grad till vilken upprepade mätningar under liknande villkor visar samma resultat, och om de 

Figur 7. Mätningskvaliteter med sina ytterligheter. Egen bild utifrån Merchant och Van der Stede (2012). 
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gör det kan mätningarna sägas vara tillförlitliga. Även Drucker (2007) är av åsikten att 

tillförlitligheten till mätresultaten är en viktig faktor som ställer kravet att felmarginalen bör 

vara känd och förstådd av de inblandade. Merchant och Van der Stede (2012) anser att precis 

mätning är en viktig egenskap för utan den förlorar mätningen mycket av sitt 

informationsvärde. Men Catasús et al. (2008) lyfter fram att ju noggrannare utfallet kan mätas 

desto bättre gäller endast till en viss gräns och till en viss kostnad eftersom det alltid går att 

mäta ännu noggrannare. De påtalar dock att mätningen å andra sidan inte får bli för oprecis.  

 

Objektiv mätning innebär enligt Merchant och Van der Stede (2012) att mätningen inte 

påverkas av personliga känslor eller tolkningar, att den är opartisk. Mätningens objektivitet är 

låg när antingen valet av mätningsmetoder eller den faktiska mätningen görs av de personer 

vars prestationer är under utvärdering till exempel när prestation är självrapporterad eller när 

de som utvärderas tillåts stor frihet i valet av mätmetoder. Låg objektivitet leder sannolikt till 

systematiska fel som innebär att den redovisade prestationen är systematiskt högre än dess 

verkliga värde. Chen och Cheng (2005) menar att företag också kan välja att använda ett antal 

kvalitativa faktorer (exempelvis problemlösningsförmåga eller teknisk förmåga) för att 

bedöma prestation. Även om dessa faktorer oftast är subjektiva till sin natur, kan varje faktor 

fortfarande tilldelas en poäng, ett betyg eller en grad och på så vis omvandlas till objektiva 

mått. Andra sätt att öka mätningens objektivitet är att mätningen utförs av personer utanför 

processen (till exempel controllers) eller att mätningarna kontrolleras av oberoende parter 

(exempelvis revisorer) (Merchant & Van der Stede, 2012).  

 

Aktualitet avser enligt Merchant och Van der Stede (2012) fördröjningen mellan den 

anställdes prestation och mätningen av prestationen. De menar vidare att aktualitet är en 

viktig kvalitet på mätning av två skäl. Det första är av motiverande skäl: anställda behöver ett 

upprepat tryck på att prestera sitt bästa. Betydande förseningar av mätresultaten gör att de 

förlorar det mesta av sin motiverande effekt. Det andra skälet är att aktualitet ökar värdet av 

insatser eller justeringar som kan bli nödvändiga. Om betydande problem finns men 

prestation inte mäts i tid, blir det inte möjligt att ingripa för att åtgärda problemen innan de 

orsakar (mer) skada. 

 

Enligt Merchant och Van der Stede (2012) är två aspekter av att mätningen är begriplig 

viktiga. Först måste de anställda vars beteenden styrs förstå vad de hålls ansvariga för vilket 

kräver kommunikation. Alla som påverkas av mättalet måste förstå mättalet om det ska kunna 

användas för att styra en verksamhet (Catasús et al., 2008). För det andra anser Merchant och 

Van der Stede (2012) att de anställda måste förstå vad de ska göra för att påverka måtten, 

åtminstone i stora drag för att kunna formulera sina handlingsplaner. Även Catasús et al. 

(2008) har uppfattningen att det är viktigt med en förståelse av hur värdet kan förbättras för 

att kunna veta hur man ska prioritera och fatta beslut.  

 

Sammantaget kan mätning enligt Merchant och Van der Stede (2012) oftast inte klassificeras 

som antingen bra (effektiv) eller dålig (ineffektiv). Olika kompromisser bland 

mätningskvaliteterna skapar både fördelar och nackdelar. Till exempel kan mätning oftast 

göras mer kongruent, kontrollerbar, precis och objektiv om aktualiteten äventyras. När det 
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gäller bedömningen av målstyrningsmåttens effektivitet är därför många svåra avvägningar 

ofta nödvändiga. Chen och Cheng (2005) menar att en stor del av forskare har försökt att ge 

en samlad bild av företagets resultat och förhindra suboptimering genom att kombinera mer 

än en resultatindikators aspekt genom integrerade resultatmätningssystem. Dessa integrerade 

system adresserar många av bristerna i tidigare system för resultatmätning, men det finns 

fortfarande problem. Exempelvis att dessa system främst fungerar som verktyg för 

övervakning och kontroll som inte införlivar en feedback-cykel för förbättringar av 

resultatmått. Mätning är även en utgångspunkt som hjälper människor att lära sig att förbättra 

sin prestation genom att peka ut var de är bristfälliga och genom att upprätta rimliga 

tidsplaner för att nå önskade nivåer. På detta sätt, kan mätning användas som en grund för 

förbättrad prestation.  

 

Longenecker at al. (2007) påtalar att det är viktigt att påpeka att övervakning av prestation 

genom mätning inte är tillräckligt. Chefer måste även ge fortlöpande återkoppling till de 

människor som påverkar nuvarande och framtida resultat. De är av åsikten att regelbunden 

feedback bidrar till att alla är medvetna om deras nuvarande prestation och gör det möjligt att 

justera mål och mått löpande. Enligt Latham (2004) behöver människor feedback på sitt 

arbete mot att uppnå målen och uppföljning gör det möjligt att anpassa nivån eller riktningen 

på deras arbete för att på så vis kunna nå målen vid målstyrningsprocessens slut. Mestre 

(2003) lyfter fram att löpande feedback, mätning och regelbunden uppföljning av information 

om arbetsinsatser leder till att målen sedan lättare kan uppfyllas. Han menar fortsättningsvis 

att det är viktigt att feedback på den anställdes prestation är relevant och aktuell. Pihlgren och 

Svensson (1989) framhåller att löpande feedback leder till ökad förståelse vilket är en viktig 

förutsättning i processen för fortlöpande prestationsförbättringar. Processen för feedback är 

inte bara enkelriktad eller uppifrån och ned (eng. top down) utan feedback sker lämpligast 

genom en tvåvägskommunikation (jfr Hunter & Rodgers, 1991; Mestre, 2003). Hunter & 

Rodgers (1991) anser även att löpande feedback uppmanar de anställda att bedöma hur de 

tillbringar sin tid under arbetet mot att nå målen. Rombach (1991) påtalar att det är viktigt att 

föra diskussioner om målstyrningen i den löpande processen eftersom målstyrning kan föra 

med sig osäkerhet, oro och frustration hos de anställda som behöver tas upp med chefen.  

 

Yanagizawa (2008) lyfter fram att feedback uppmuntrar individer att ändra insatser och 

strategier och aktiverar nya beteenden för att minska skillnaden mellan nuvarande prestation 

och uppsatta mål. Medarbetarnas inledande strategier misslyckas ofta och de måste ibland 

byta strategi på grund av oväntade händelser. I sådana fall kan de utföra uppgifter genom att 

revidera den ursprungliga strategin med hänvisning till feedback. Den typ av feedback som 

spelar en aktiv roll i genomförandet av sådana justeringar och hjälper anställda att hamna på 

rätt väg mot att nå sina mål är processfeedback. Sådan feedback är information om det sätt på 

vilket en individ genomför en uppgift eller handling. Mestre (2003) påtalar att eftersom 

processfeedback förmedlar information om hur uppgifter utförs, verkar det som om 

processfeedback förbättrar anställdas lärande. 

 

Resultatfeedback är istället enligt Yanagizawa (2008) information om den aktuella kvaliteten 

och kvantiteten av service, produktion och prestation som produceras i genomförandet av en 
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uppgift. Med tanke på att resultatfeedback ger information om nuvarande prestation verkar 

den vara mer användbar för att överblicka framsteg och upptäcka avvikelser i arbetet mot den 

slutliga måluppfyllelsen än processfeedback. Mestre (2003) framhåller dock att en överdriven 

fokusering på resultat kan leda till en kortslutning av självstyrande aktiviteter och utveckling 

som krävs för bra prestationer. Fortsättningsvis menar han att en stark lärande-målinriktning 

däremot leder till bättre prestationer eftersom det främjar användningen av självstyrande 

aktiviteter samt utvecklingen av värdefulla kunskaper som kan användas för framtida 

utmanande arbetsuppgifter. Yanagizawa (2008) anser att även om tidigare studier av feedback 

har fokuserat främst på resultatfeedback verkar det nödvändigt att undersöka både resultat- 

och lärandefeedback, eftersom båda är väsentliga för medarbetarnas prestationer. 

 

Avsaknad av löpande feedback på prestationen var i studien av Longenecker et al. (2007) en 

framträdande orsak till att chefers misslyckande med att till slut nå det önskade resultatet. 

Reif och Bassford (1973) anser att motivationen att uppnå ett visst resultat tenderar att öka när 

människor kontinuerligt blir informerade om områden som påverkar deras resultat. När en 

chef inte övervakar den operativa prestationen och medarbetarnas prestationer, eliminerar 

detta enligt Longenecker et al (2007) deras förmåga att använda återkoppling som ett 

prestationshöjande verktyg. Underlåtenhet att övervaka prestationen löpande hindrar chefer 

från att korrigera eller förbättra prestationer i tid.  

 

Från regelbunden översyn har mätning och löpande feedback valts ut som parametrar. För 

parametern mätning har vi använt första linjens chefers uppfattning av mätningens kvalitet 

(precis, objektiv, aktuell och begriplig) som delparameter. Parametern löpande feedback har 

mätts genom följande delparametrar: om löpande feedback fanns, om feedbacken fokuserade 

på resultat eller lärande samt uppfattningen av den löpande feedbacken. 

 

 

2.3.3 Prestationsbedömning 
 

 

Den sista fasen i uppföljningsdimensionen är prestationsbedömning. Prestationsbedömningen 

påminner enligt Reif och Bassford (1973) om den regelbundna översynen med en huvudsaklig 

skillnad avseende bredden och djupet i den granskning som varje aspekt i processen får. 

Under denna rubrik behandlas därför feedback igen men det är nu den feedback som ges på 

måluppfyllelsen vid målens tidssättnings slut som avses och inte den regelbundna feedback 

som behandlades under rubriken regelbunden översyn (2.3.2). Vi kommer även att behandla 

hur denna feedback kan leda till ändringar till kommande målstyrningsprocess. Som vi 

tidigare nämnt är det under prestationsbedömningen som organisationer kan etablera en stark 

koppling mellan prestation och belöningar (både finansiella och icke-finansiella) eller 

sanktioner vilket gör att även detta kommer behandlas under denna rubrik som konsekvenser 

av att nå respektive inte nå sina mål. Vi kommer avslutningsvis också att diskutera de 

negativa aspekter som kan finnas med att ha ett belönings- respektive sanktionssystem.  
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Reif och Bassford (1973) framhåller att den årliga utvärderingen fokuserar på det som är 

viktigast i alla styrsystem nämligen prestationen. Otley (1999) påtalar att informationen som 

kan utvinnas vid den årliga utvärderingen är den sista ingrediensen som behövs för att slutföra 

målstyrningsprocessen och för att påbörja en ny process. Reif och Bassford (1973) menar att 

den årliga utvärderingen har två syften: att granska och utvärdera vad som har gjorts under 

året samt att börja förbereda för nästa år. 

  

Granskningen och utvärderingen av det som gjorts under året baseras enligt Muczyk och 

Reinmann (1989) på graden av måluppfyllelse vid tidsperiodens slut. Yanagizawa (2008) tar 

upp att en förutsättning för målstyrning är att chefen utvärderar i vilken utsträckning målen 

har uppnåtts vid tidsperiodens slut och att det ges feedback på prestationen. Om målen inte 

har uppnåtts anser Pihlgren och Svensson (1989) att den ansvariga individen och hans chef i 

samband med prestationsbedömningen måste koncentrera sig på att förstå varför målen inte 

uppnåddes. Mestre (2003) menar att den feedback som en individ får på sin prestation även 

kan påverka dennes framtida prestation. Johnsén och Möller (2003) är av uppfattningen att 

bra feedback bör vara konstruktiv vilket innebär att det som gjorts historiskt följs upp med 

framtiden som ledstjärna.  

  

Att prestationsbedömningen är en förberedelse för nästa år beror enligt Reif och Bassford 

(1973) på att granskningen av målen och utvärderingen av prestationen är det som lägger 

grunden för nästa års målformulering. Den grundläggande idén bakom utvärderingen är att 

veta vart organisationen står innan mål sätts upp för nästa år. Även Otley (1999) är av åsikten 

att när utförd prestation jämförs med uppsatta mål kan de eventuella avvikelser som finns 

användas för att signalera vad som behöver förbättras till nästa år. Genom att ta tillvara på 

denna information uppstår ett lärande som förhoppningsvis leder till en förbättring och att 

samma problem inte uppstår igen. Han lyfter fram att användning av sådan information är 

allmänt förekommande i moderna organisationer och leder till allt från kvalitetskontroller till 

förbättrad utbildning vilket gör att det blir en lärande organisation (eng. learning 

organization). Även Milsta (1994) ser feedback på måluppfyllelse som en kontinuerlig 

förändringsprocess som växer fram genom diskussioner om skillnader mellan mål och utfall. 

Mestre (2003) menar att den feedback på prestationen som mottas vid tidsperiodens slut har 

en stark korrelation med de mål som sätts upp för kommande period.  

  

Företag som tillämpar målstyrning bör enligt Dinesh och Palmer (1998) även koppla någon 

form av belöning till de individuella mål som utformats i målstyrningsprocessen eftersom 

tidigare forskning visar att detta är ett framgångsrikt motivationsverktyg. Även Merchant och 

Van der Stede (2007) lyfter fram att belöningssystem är viktiga eftersom de informerar och 

påminner de anställda om vilket resultat som är önskvärt och motiverar dem till att uppnå 

samt överträffa dessa mål. Cäker och Olve (2013) bedömer att belöningssystem även kan vara 

en viktig del i att attrahera och behålla anställda, som finns på en marknad för arbetskraft som 

organisationer konkurrerar om att få tillgång till.  

 

Rombach (1991) lyfter fram att det finns flera studier som pekar på en samvariation mellan 

framgångsrika målstyrningssystem och prestationsbaserade belöningar. De tre faktorer som 
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förklarar detta är: att människor upprepar beteenden som belönas, att resultatkopplade 

individuella belöningssystem ofta framstår som objektiva samt rättvisa och att avsaknad av 

belöningssystem antas öka risken för att alla anpassar sig till en medelmåttig nivå. Drucker 

(1955) rekommenderar att belöningar är direkt knutna till chefens uppsatta mål. Pihlgren och 

Svensson (1989) menar att det finns ett belöningssystem i alla organisationer men att det kan 

vara medvetet eller omedvetet, genomtänkt eller ogenomtänkt, systematiskt eller 

osystematiskt. Belöningar kan vara av skiftande slag, arten kan vara antingen finansiella eller 

icke-finansiella medan mottagaren kan vara en individ eller vara ett kollektiv (se figur 8).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En finansiell belöning är enligt Merchant och Van der Stede (2007) en prestationsbaserad 

löneförhöjning. Cäker och Olve (2013) anser att en löneförhöjning både är ett uttryck för att 

organisationen är nöjd med prestationen för den gångna perioden och visar på förtroende samt 

förväntningar om att de goda prestationerna kommer fortsätta. Drucker (1955) anser att det 

även är viktigt att det finns möjlighet att få löneökning utan att befordras eftersom annars 

finns risk för att en allt för stor fokusering läggs på att bli just befordrad. Fortsättningsvis 

menar han att ett lönesystem inte heller bör vara så stelt att det helt utesluter extra belöningar 

för exceptionella prestationer.  

 

Cäker och Olve (2013) anser att med icke-finansiella belöningar kan organisationen ofta till 

lägre kostnad än finansiella belöningar, skapa nytta och motivation för de anställda. De lyfter 

fram att beteendepsykologi och vardagliga erfarenheter visar att individer särskilt när det 

gäller deras arbete styrs av andra saker än bara pengar. Pihlgren och Svensson (1989) lyfter 

fram följande exempel på icke-finansiella belöningar: en present efter en viss tids anställning, 

nya arbetsuppgifter, beröm från chefer, utbildning eller en befordran. Ytterligare exempel som 

Otley (1999) nämner är erkännande, status och rykte.  

 

Figur 8. Klassificering av belöningar.Egen bild utifrån Catasús et al.(2008), s.37 
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Cäker och Olve (2013) påtalar att yrkeslivet för många är avgörande för deras självkänsla och 

identitet, inte minst när det gäller långsiktiga utvecklingsmöjligheter. När grundläggande 

behov som trygghet och rimligt finansiellt välstånd redan är uppfyllda kan känslan av att få 

känna sig uppskattad därför vara mer motiverande än pengar. Även Drucker (1955) menar att 

det är viktigt att få de anställda att känna prestige och stolthet. Något som styrker detta är 

Lathams (2004) experiment om belöningar vid målstyrning som visade att prestationen av 

dem som fick en monetär bonus i belöning jämfört med dem som fick personligt beröm var 

lika hög oavsett hur målstyrningen i övrigt såg ut. Båda de belöningsmetoderna var dock mer 

effektiva än att ge människor offentligt erkännande som belöning.  

 

Enligt Mestre (2003) uppgavs, i en undersökning av 1500 anställda i olika arbetssituationer, 

att offentligt erkännande var den främsta motivationsfaktorn på arbetsplatsen. Drucker (1955) 

anser att om befordran ges som en belöning bör det baseras på gjorda prestationer. Han menar 

vidare att även om befordran ses som en belöning bör varje chefs jobb i sig självt vara 

belönande och tillfredsställande snarare än att vara ett medel för att nå nästa steg i en 

befordran. Latham (2004) anser att förutom att bli belönad kan en annan konsekvens av att nå 

målen vara att människor sätter ännu högre mål nästa år för att inte minska sin effektivitet och 

för att fortsättningsvis kunna känna stolthet över sin prestation. 

 

Pihlgren och Svensson (1989) menar att belöningar även kan delas in i individuella eller 

kollektiva, vilket vi kan se i figur 8 ovan. Pfeffer (1997) framhåller att belöningar kan baseras 

antingen på individuella prestationer, enheters prestationer, arbetsgruppers prestationer eller 

hela företagets prestation men kan också vara en kombination av dessa. Merchant och Van der 

Stede (2012) framhåller att gruppbelöningar kan vara en fördel genom att gruppmedlemmarna 

övervakar och motiverar varandra eftersom deras belöning även är beroende av vad deras 

kollegor presterar. Gruppbelöningar kan även skapa en känsla av lagkänsla och skapa ett 

starkare engagemang. Vid gruppbelöningar finns det enligt Cäker och Olve (2013) alltid en 

risk för att vissa anställda åker snålskjuts på andra och ändå blir belönade vilket kan skapa 

frustration.  

 

Om en chef inte klarar av att nå sina mål anser Pihlgren och Svensson (1989) att resultatet 

först måste analyseras och sedan leda till någon form av konsekvens. O´Reilly och Weitz 

(1980) studie om chefers beteende styrker detta eftersom de fann en positiv korrelation mellan 

användandet av sanktioner som exempelvis varningar eller uppsägningar och organisationers 

prestation. Fortsättningsvis menar Pihlgren och Svensson (1989) att individen på förhand bör 

ha diskuterat igenom och fastställt vilka sanktioner som ska vidtas om målen inte uppfylls. De 

förespråkar även att sanktionerna baseras på resultaten och på hur chefen har uppnått 

respektive inte uppnått målen.  

 

Enligt Pfeffer (1997) finns det två olika strategier att ha vid dåliga prestationer. Antingen kan 

den överordnade chefen använda sanktioner i ett avskräckande syfte för att minska antalet 

dåliga prestationer i framtiden eller så kan den överordnade ha en mer problemlösande 

inställning som inte är bestraffande utan är mer interaktiv och samverkande. Reif och 

Bassford (1973) anser att syftet med att studera de bakomliggande orsakerna till en dålig 
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prestation inte är att straffa den anställde utan istället bör denna information ligga till grund 

för utvecklingsprogram som göra att individen presterar bättre nästa gång. De förespråkar 

vidare att den anställde får lära sig av sina misstag istället för att straffas för dem. Pihlgren 

och Svensson (1989) är av åsikten att det särskilt i början är viktigt att tillåta att den anställde 

misslyckas och använda dessa misstag som lärande i organisationen. Merchant och Van der 

Stede (2007) menar att den vanligaste sanktionen när en anställd inte uppnår sina mål är att 

belöningarna uteblir. Pihlgren och Svensson (1989) är av åsikten att en tillräcklig sanktion 

kan vara att vid exempelvis den årliga utvärderingen med chefen få veta att åtagandet inte är 

uppfyllt, att chefen ser allvarligt på detta och att chefen förväntar sig bättre resultat nästa år. 

En annan sanktionsmöjlighet är att måluppfyllelsen förs in i ett centralt system, vilket blir en 

typ av allmän förödmjukelse.  

  

Enligt Rombach (1991) finns det vissa författare som är av åsikten att ett målstyrningssystem 

som bygger på belönings- och bestraffningspsykologi ställer till problem eftersom för lite 

hänsyn tas till vad som motiverar individer. Pfeffer (1997) anser att effekten av att använda 

belöningssystem empiriskt är ganska otydlig. Detta stöds exempelvis genom en undersökning 

gjord av Nordic Investor Services av börsnoterade bolag i Sverige under perioden 1999-2007 

som visade att belöningssystem inte är ett givet framgångskoncept. 45 bolag med 

belöningssystem undersöktes varav 25 stycken gick sämre än sina branschindex och av de 53 

bolag utan belöningssystem gick 31 stycken bättre än branschindex. (Cäker & Olve, 2013)  

 

Pfeffer (1997) menar att belöningar faktiskt kan skada den inre motivationen och därmed 

minska de anställdas prestation. Även Drucker (1955) är av uppfattningen att belöningar i stor 

utsträckning kan ha en negativ påverkan på prestationen. Till exempel tyder en summering av 

tidigare forskningslitteratur om effekten av belöningssystem på att belöningar är skadliga för 

prestationen när arbetsuppgifterna i sig är tillräckligt intressanta och komplexa (Pfeffer, 

1997). Ett belöningssystem kan enligt Cäker och Olve (2013) aldrig vara perfekt eftersom det 

aldrig klarar av att tydliggöra och fånga upp allt som är viktigt. Den finns risk för att 

belöningssystem bidrar till en utträngningseffekt som exempelvis uppkommer när de anställda 

bara väljer att fokusera på det som belönas (exempelvis kvantitet) medan andra faktorer 

(exempelvis kvalitet) tappar fokus. När medarbetare drivs av sin egen tillfredsställelse kan det 

vara tillräckligt att de känner att de kan bidra till organisationens framgång och genom att 

känna intresse för sitt arbete. 

 

Med utgångspunkt i ovan presenterade teorier och modeller har vi till vår analysmodell valt 

att från fasen prestationsbedömning ta med oss parametrarna: årlig utvärdering och de 

konsekvenser som finns av att nå respektive inte nå målen. Den årliga utvärderingen har 

mätts genom delparametrarna: om en årlig utvärdering genomfördes, om feedbacken vid den 

årliga utvärderingen tas hänsyn till vid kommande målstyrningsprocess samt genom 

uppfattningen av den årliga utvärderingen. Konsekvenserna som finns av att nå respektive inte 

nå målen har mätts genom delparametrarna: vilka konsekvenser som finns av att nå målen, 

vilka konsekvenser som finns av att inte nå målen och uppfattningen av dessa konsekvenser. 
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2.4 Analysmodell  
 

 

 

Ovan sammanfattas den teoretiska referensramen i en analysmodell (figur 9). Som visas i 

figuren är vår analysmodell indelad i de två dimensionerna målformuleringsdimensionen och 

uppföljningsdimensionen och vidare i de fyra olika faserna målformulering, handlingsplaner, 

regelbunden översyn samt prestationsbedömning. I dessa fyra faser har vi sedan identifierat 

parametrar som vi bedömer är viktiga i respektive fas. I målformuleringsfasen har vi 

identifierat att delaktighet i målformulering, målens karaktär, målens avsikt, målens antal och 

målengagemang som viktiga parametrar i denna fas. Vi anser därför att dessa parametrar bör 

Figur 9. Analysmodell 
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influera första linjens chefers uppfattning av målformuleringsdimensionen. De kommer, som 

vi tidigare nämnt, att mätas genom ett antal delparametrar vilka är: graden av delaktighet, om 

målen uppfyller de fem SMART-kriterierna, om målens avsikt är resultat eller lärande, hur 

antalet mål uppfattas, om samtliga mål är förenliga eller motarbetade varandra och hur arbetet 

mot att nå målen prioriterades.  

 

I fasen som kallas handlingsplaner har vi identifierat planeringsprocessen som en viktig 

parameter medan vi för fasen regelbunden översyn valt ut mätning och löpande feedback som 

viktiga parametrar. I fasen prestationsbedömning har vi valt att ha parametrarna: årlig 

utvärdering samt konsekvenser som finns av att nå respektive inte nå målen. Dessa fem 

parametrar bedömer vi som intressanta att undersöka första linjens chefers uppfattning av för 

att kunna fastställa hur uppföljningsdimensionen uppfattas. Parametrar kommer att mätas 

genom följande femton delparametrar: om planer finns, delaktighet i planeringsprocessen, om 

aktiviteter fördelades ut, om planer användes under året, uppfattningen av 

planeringsprocessen i sin helhet, uppfattningen av mätningens kvalitet, om löpande feedback 

finns, om feedbacken fokuserade på resultat eller lärande, uppfattningen av den löpande 

feedbacken, om en årlig utvärdering genomfördes, om feedbacken vid den årliga 

utvärderingen tas hänsyn till vid kommande målstyrningsprocess, uppfattningen av den årliga 

utvärderingen, vilka konsekvenser som finns av att nå målen, vilka konsekvenser som finns 

av att inte nå målen och uppfattningen av dessa konsekvenser.  

 

Som vi tidigare konstaterat i denna teoretiska referensram och som även kan ses i figur 9 ovan 

bildar de fyra faserna en process. Därför har vi även undersökt första linjens chefers 

uppfattning av målstyrningsprocessen i sin helhet. Denna analysmodell har fått ligga till 

grund för strukturen i denna studies empirikapitel och analyskapitel. Den avslutande modellen 

som ska konstrueras i enlighet med studiens syfte har även den sin grund i analysmodellen 

ovan.  
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3. Metod 
 

 

I detta kapitel kommer vi inledningsvis att presentera och motivera för vald 

undersökningsdesign. Vi kommer sedan att beskriva det tillvägagångssätt vi valt för att 

uppfylla denna studies syfte på bästa sätt. Avslutningsvis kommer metodkritik att behandlas. 

 

 

3.1 Undersökningsdesign 
 

 

När det gäller studiens undersökningsdesign har vi funnit det relevant att diskutera huruvida 

en kvalitativ eller kvantitativ ansats har tillämpats i denna studie. Vi kommer även att lyfta 

fram undersökningens angreppssätt på teori och empiri. Slutligen diskuteras den valda 

fallstudiedesignen i avsnittet forskningsstrategi.  

 

 

3.1.1 Forskningsansats 
 

 

Kvalitativa och kvantitativa metoder är enligt Kvale (1997) forskningens verktyg. 

Deras användbarhet beror på studiens syfte (Kvale, 1997; Trost, 2010). Vi finner därför en 

kvalitativ forskningsansats lämplig eftersom en kvalitativ undersökningsmetod har som syfte 

att förstå, tolka, problematisera, upptäcka och/eller skapa (jfr Hultén, Hultman & Eriksson, 

2007) och vår avsikt är att skapa en teoretisk modell. Justesen och Mik-Meyer (2011) 

förespråkar att kvalitativa undersökningar använder metoder som lämpar sig till att beskriva 

fenomen i deras kontext, för att mot denna bakgrund presentera en tolkning som ger ökad 

förståelse av fenomenet. Vi har använt kvalitativa intervjuer eftersom målet med vår 

undersökning var att få fram intervjupersonernas uppfattning av målstyrningen på deras 

företag.  

 

Ahrens och Chapman (2006) framhåller att egenskapen kvalitativ är en fråga om metodik, det 

vill säga det allmänna tillvägagångssättet för studien av ett forskningsämne och är oberoende 

av om den valda empiriinsamlingsmetoden är exempelvis intervjuer. Därför är det inte valet 

att genomföra intervjuer i sig som gör vår forskningsansats kvalitativ utan det är hur vi har 

genomfört våra intervjuer, med vilket syfte och hur vi sedan valt att sammanställa och 

analysera materialet som gör vår studie kvalitativ. I och med att vi har en kvalitativ ansats har 

vi lagt vikt vid ord framför siffror vilket görs vid kvantitativ forskning (jfr Bryman, 2011). 

Dock innehåller denna studie även en del inslag av siffror eftersom intervjupersonernas mål 

och måluppfyllelse anges i sifferform och eftersom vi anger hur många intervjupersoner som 

delar en viss uppfattning. Men trots detta har en kvalitativ ansats upprätthållits i denna studie 

eftersom den inleds med en kvalitativ analys av befintliga teorier och modeller, för att sedan 

ha en huvudsakligen kvalitativ empiriinsamling, analys och slutsatsformulering där 

tyngdpunkten ligger på intervjupersonernas uppfattning av målstyrning.  
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3.1.2 Angreppssätt 
 

 

Vi påbörjade arbetet med denna studie genom att läsa in oss på befintliga teorier och modeller 

inom målstyrningsprocessens olika delar, för att sedan samla in empiri vilket stämmer in på 

forskare som har ett deduktivt angreppssätt. Hade vi haft ett induktivt angreppssätt hade vi 

istället börjat med att samla in empiri och sedan försökt förstå fenomenet utifrån befintlig 

forskning. (Alvesson & Sköldberg, 2009; Bryman, 2011; Björklund & Paulsson, 2003; 

Eizenhardt, 1989) Vi valde att läsa in oss på vårt ämne före empiriinsamlingen eftersom 

Kvale (1997) framhåller att om detta sparas till efteråt, kan det leda till att information som 

krävs för den teoretiska tolkningen saknas. En genomgång av litteratur innan 

empiriinsamlingen förespråkas även av Yin (2007) vid användandet av fallstudier eftersom 

forskarna på så vis lättare kan hantera de svårigheter som kan uppstå när målet med studien är 

teoriutveckling. 

 

När vi gjort vår empiriinsamling gick vi tillbaka till befintlig litteratur och kompletterade vår 

teoretiska referensram med fler teorier och modeller. Vårt sätt att arbeta med teori och empiri 

liknar därför mest det angreppssätt som benämns abduktiv ansats som enligt Björklund och 

Paulsson (2003) innebär att forskarna har gått fram och tillbaka mellan teori och empiri. Vi 

slutade vårt arbete med att samla in mer teori när vi kände att vi hade så pass mycket teorier 

och modeller att vi kunde göra uttömmande analyser av vårt empiriska material (jfr 

Eisenhardt, 1989). Vårt valda angreppssätt passar även vår forskningsstrategi eftersom 

abduktion är den metod som i realiteten används vid många fallstudiebaserade 

undersökningar (jfr Alvesson & Sköldberg, 2009).  

 

 

3.1.3 Forskningsstrategi 
 

 

“A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary 

phenomenon within its real-life context, especially when the boundaries between 

phenomenon and context are not clearly evident.”  

Yin, 1994 (s. 13) 

 

Enligt Eisenhardt (1989) fokuserar fallstudier på att förstå dynamiken som finns inom 

enskilda omgivningar istället för att ta delar ur sitt sammanhang vilket passar denna studie 

eftersom vi vill förstå hur målstyrningen uppfattas som en process. Att fånga individers, i vårt 

fall första linjens chefers, uppfattning av målstyrningsprocessen är en komplicerad social 

företeelse vilket enligt Yin (2007) aktualiserar behovet av att använda en fallstudiedesign för 

att förstå den. Valet av fallstudiedesign av ett enda fall har underlättat besvarandet av studiens 

syfte eftersom vi har kunnat fokusera på att dra slutsatser om individernas uppfattning av 

målstyrningen och inte behövt fokusera på hur uppfattningen skiljde sig mellan individer på 

olika företag. Om studien istället hade haft ett jämförande syfte hade en tvärsnittsstudiedesign 
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istället passat bättre. Fallstudier föredras generellt sätt även när forskningsfrågor (som i vårt 

fall) inleds med hur eftersom de ofta är av förklarande art och fokus ligger på aktuella 

skeenden i ett konkret socialt sammanhang. 

 

Yin (2007) menar att ett problem som brukar uppstå för många forskare i början av fallstudier 

är att definiera vad fallet egentligen är. Denna studies fallföretag är Saab AB (hädanefter 

Saab) vilket är en stor koncern inom militärt försvar och säkerhet. Valet av Saab grundar sig 

dels på att det är en stor koncern som har många första linjens chefer vilket gav möjlighet till 

en bra grund för empiriinsamling. Inom Saab har de även arbetat länge (10-15 år) med 

målstyrning vilket gjorde att vi bedömde att personer inom Saab kunde ha en uppfattning av 

det vi ville studera. Saab var därför ett lämpligt fall för att kunna besvara denna studies syfte 

och forskningsfrågor. Valet av Saab som fallföretag påverkades även av att Saab efterfrågade 

en studie inom målstyrning. Vi såg deras förfrågan som en fördel eftersom vi i enlighet med 

befintlig teori (jfr Gummesson, 2003) ansåg att det ökade vår möjlighet till god access till 

empiri. Inom Saab finns både olika affärsområden och samtidigt olika funktioner. Vi har i 

denna studie fokuserat på de första linjens chefer som jobbar på inköpsavdelningen eftersom 

de blir utsatta för två målstyrningssystem samtidigt, både från affärsområdet de tillhör och 

från inköpsfunktionen. Genom att de utsätts för två målstyrningssystem ansåg vi att de kunde 

ha en klar uppfattning av målstyrning vilket gjorde dem till en bra analysenhet.  

 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
 

 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för studiens tillvägagångssätt genom att diskutera valet 

av intervjuer som empiriinsamlingsmetod, valet av intervjupersoner och utformningen av vår 

intervjuguide. Dessutom kommer vi att redogöra för hur vi har upprätthållit god 

forskningsetik samt hur själva intervjuerna genomfördes. Slutligen kommer studiens 

analysmetod att diskuteras.  

 

 

3.2.1 Intervjuer som empiriinsamlingsmetod 
 

 

Vi valde att använda intervjuer som empiriinsamlingsmetod eftersom vi instämmer med 

Kvale (1997) om att intervjuer är särskilt lämpliga när forskarna vill beskriva människors 

upplevelser och självuppfattning. Eisenhardt och Graebner (2007) framhåller att intervjuer är 

en mycket effektiv metod för att samla rik, empirisk data vilket vi behövde för att kunna 

besvara studiens syfte och forskningsfrågor. Intervjuer är även den empiriinsamlingsmetod 

som oftast används i fallstudier eftersom de flesta fallstudier har fokus på människor (Kvale, 

1997; Yin, 2007; Gummesson, 2003). Vi bedömer därför att valet av intervjuer som 

empiriinsamlingsmetod passar väl med vår forskningsstrategi och med studiens syfte. Även 

våra forskningsfrågor anser vi bäst kan besvaras med hjälp av intervjuer eftersom vi använt 
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hur-frågor, vilka Justesen och Mik-Meyer (2011) menar bäst kan besvaras genom att använda 

ett explorativt tillvägagångssätt där intervjuer genomförs med en lägre grad av strukturering. 

 

Vi har valt att göra halvstrukturerade intervjuer vilket innebär att våra intervjuer befinner sig 

på en struktureringsskala där de kan befinna sig närmare en strukturerad eller närmare en 

ostrukturerad intervju. Hultén et al. (2007) anser att ju vagare uppfattning studiens författare 

har i förväg om vilka kunskaper och frågor som är väsentliga desto mer ostrukturerad kommer 

situationen att bli. Eftersom vi hade börjat skriva på vårt teorikapitel och läst in oss på ämnet 

målstyrning innan genomförandet av intervjuerna blev våra intervjuer närmare strukturerade 

än ostrukturerade. Vi är av åsikten att användandet av halvstrukturerade intervjuer har stärkt 

denna uppsats trovärdighet eftersom det har bidragit till att slutsatserna har baserats på ett 

rikligt och detaljerat underlag som visat på första linjens chefers uppfattning av målstyrning. 

Valet av halvstrukturerade intervjuer framför ostrukturerade underlättade även jämförelser av 

intervjupersonernas svar i arbetet med framställandet av studiens empiri och analyskapitel. 

 

Enligt Gillham (2008) innebär halvstrukturerade intervjuer att samma frågor ställs till alla 

inblandade och att ungefär lika lång intervjutid avsätts för varje person. Vi har använt samma 

intervjuguide (se Bilaga 1) till samtliga intervjupersoner och hade avsatt 90 minuter för alla 

intervjuer ansikte-mot-ansikte och 60 minuter för alla telefonintervjuer. Den tid som 

intervjuerna faktiskt tog varierade sedan i spannet 30 till 90 minuter. Den genomsnittliga 

intervjutiden hamnade på 60 minuter. De kortare intervjuerna berodde på att ett helt avsnitt 

eller ett antal frågor i intervjuguiden (se bilaga 1) fick hoppas över. Bryman (2011) menar att 

halvstrukturerade intervjuer är baserade på en uppsättning frågor där ordningsföljden kan 

varieras och frågorna är mer allmänt formulerade än vid en strukturerad intervju. Vi har 

varierat ordningsföljden på våra frågor i de fall intervjupersonen när de svarat på en fråga 

kommit in på någonting som relaterar till en senare fråga i intervjuguiden. 

 

 

3.2.2 Valet av intervjupersoner 
 

 

Vi valde att studera första linjens chefer eftersom vi i vår litteraturgenomgång konstaterade att 

det fanns en teoretisk lucka kring hur målstyrning upplevdes av individer och främst av första 

linjens chefer (se avsnitt 1.2). Vid urvalet av intervjupersoner kan vi därför sägas ha använt 

oss av vad Bryman (2011) kallar målstyrt urval. Förutom den teoretiska lucka vi identifierade 

gjordes valet också på grund av att det empiriskt på fallföretaget saknades kunskap om första 

linjens chefers uppfattning av målstyrningen och dess koppling till variationen i 

måluppfyllelse bland dessa chefer. Vårt val av intervjupersoner har inte varit ett statistiskt 

representativt urval eftersom det vanligtvis är helt ointressant vid kvalitativa studier. I de 

flesta kvalitativa studier vill forskarna istället få en så stor variation som möjligt mellan 

individerna och inte ett antal likartade individer. (Trost, 2010) Syftet med vår studie var inte 

att ge en representativ bild av vad alla första linjens chefer på Saab:s inköpsfunktion hade för 

uppfattning av målstyrning utan att ta reda på hur olika individer som stötte på samma 

fenomen (målstyrning) uppfattade detta. 

 
Från början var vår avsikt att intervjua samtliga 23 första linjens chefer, som enligt vår 

kontaktperson fanns inom inköpsfunktionen. Men för att kunna uppfylla studiens syfte 

krävdes att alla intervjupersoner hade arbetat med målstyrning och att de hade en historisk 

måluppfyllelse. Annars hade vi varken kunnat beskriva eller förklara intervjupersonernas 
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uppfattning av målstyrning eller kunnat analysera relationen mellan deras uppfattning av 

målstyrningen och måluppfyllelsen. Vi valde därför att några veckor innan intervjuerna mejla 

ut två frågor till de 23 första linjens cheferna: 

1. Hur många mål hade du ansvar för att uppnå (för den sektionen/det team du ansvarar för) år 

2012? 

2. Hur många av dessa mål uppnådde du?   

Eftersom det var första linjecheferna själva som angav antalet mål och hur många de 

uppnådde av dessa baserades mätningen av måluppfyllelse på deras uppfattning. Vi har alltså 

valt att mäta både målstyrningen och måluppfyllelsen utifrån intervjupersonernas uppfattning 

istället för genom oberoende mätningar. Genom att ställa dessa två frågor kunde vi fånga upp 

om det fanns några första linjens chefer som inte hade haft mål år 2012 och som därför inte 

skulle vara meningsfulla att intervjua för studiens syfte. Det visade sig att det var fyra stycken 

första linjens chefer som inte hade haft mål under 2012 och som vi därför avstod från att 

intervjua. Efter detta kvarstod 19 personer att kalla till intervju vilket vi fick hjälp med av vår 

kontaktperson på fallföretaget Saab. Dessvärre var det fyra första linjens chefer som inte hade 

tid att medverka i studien under de veckor som vi genomförde intervjuerna. Kvale (1997) är 

av åsikten att forskare ska intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad de 

vill veta och vår bedömning var att de femton genomförda intervjuerna hade gett oss 

tillräckligt god empiri för att kunna besvara studiens syfte. Därför såg vi ingen nytta med att 

senare försöka intervjua de som inte hade haft tid att medverka under vår intervjuperiod.  

 

 

3.2.3 Utformning av intervjuguide 
 

 

Som vi redan har diskuterat under avsnitt 3.2.1 ovan har vi valt att göra halvstrukturerade 

intervjuer, varför vi har utformat en intervjuguide (se Bilaga 1). En intervjuguide som ska 

användas vid halvstrukturerade intervjuer kan bestå av en någorlunda strukturerad lista över 

vilka frågeställningar som ska beröras (Kvale, 1997; Bryman, 2011). Vi har valt att ha en 

intervjuguide med omsorgsfullt formulerade frågor som har sin utgångspunkt i befintliga 

teorier och modeller om målstyrning. Men det är inte bara de teoretiska kunskaperna som 

hjälpt oss vid utformning av intervjuguiden. Förutom vår huvudsakliga empiriinsamling 

genom intervjuerna med de femton första linjens cheferna var vi även ute och hade 

ostrukturerade intervjuer med öppna frågor om målstyrningen med två första linjens chefer 

inom inköp innan intervjuguiden utformades. Kvale (1997) menar att genom att hålla till i den 

miljö där undersökningen ska göras får forskarna en känsla av vad de intervjuade kommer att 

tala om. Vi tyckte det var till stor nytta när vi utformade våra intervjufrågor att vi hade fått en 

uppfattning av vilka begrepp som användes om målstyrningen ute i organisationen och kring 

omständigheter som exempelvis styrstrukturen. 

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) förespråkar att valet av frågor om personlig 

bakgrundsinformation görs mot bakgrund av undersökningens problemställning. Detta är 

något som vi haft i åtanke när vi har valt ut inledningsfrågor till vår intervjuguide. “Beskriv 

din arbetsroll som första linjens chef?” och “Hur länge har du och din arbetsgrupp arbetat 

med målstyrning?” är båda utformade med tanke på att vår studie ska beskriva och förklara 

för första linjens chefers uppfattning av målstyrning. Men framför allt har vi valt ut dessa två 
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frågor för att de är frågor som är enkla att besvara och gjorde förhoppningsvis 

intervjupersonerna bekväma i intervjusituationen. 

 

Förutom inledande frågor om personlig bakgrundsinformation om intervjupersonerna är det 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) viktigt att intervjuguiden innehåller en rad teman som 

ska utvecklas, mer eller mindre systematiskt, av intervjupersonerna. När vi formulerade vår 

intervjuguide utgick vi från de teman som ingick i vår analysmodell (se avsnitt 2.4). Vi 

arbetade sedan med att omvandla dessa teoretiska teman till konkreta frågor vilket också 

rekommenderas av författarna. Vi arbetade med våra frågor i en iterativ process där vi 

återgick till vår teoretiska referensram flera gånger för att vara säkra på att våra frågor skulle 

fånga in rätt teman till den kommande analysen. 

 

Med tanke på vårt syfte och intresse av intervjupersonernas uppfattning av målstyrning 

fokuserade vi på att åstadkomma en bra balans mellan öppna frågor och tydliga, konkreta 

frågor. Att ha en hög andel öppna frågor i intervjuguiden av typen “Hur formulerades målen 

för år 2012 för dig/din sektion?” är också något som enligt Gillham (2008) kännetecknar en 

halvstrukturerad intervju. Förutom detta har vi försökt att använda neutrala eller icke-ledande 

frågor, exempelvis att vi frågat “Hur uppfattade du planeringsprocessen i sin helhet 2012? 

(som nödvändig, onödig, problematisk, givande…)”. Frågan innehåller både positiva och 

negativa ord som exempel för att intervjupersonerna ska kunna komma att tänka både på 

positiva och negativa aspekter av planeringsprocessen. När det gäller ledande frågor, vilket 

enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) bör undvikas, framhåller Kvale (1997) att ledande 

frågor ibland utnyttjas systematiskt för att pröva följdriktigheten och tillförlitligheten i en 

persons uttalanden. Vi har under intervjuerna försökt stämma av med intervjupersonerna hur 

deras svar ska tolkas och sökt medhåll för om våra tolkningar av det de sagt stämmer. På det 

sättet har det trots att vi arbetat igenom vår intervjuguide för att undvika ledande frågor ändå 

förekommit ledande frågor eftersom vi försökt höja intervjuns trovärdighet och pålitlighet. 

 

När det gäller intervjuns avslutning anser Kvale (1997) att intervjuaren bör avsluta med att 

fråga om den intervjuade har något mer att ta upp eller fråga om. Detta ger den intervjuade 

tillfälle att ta upp frågor som han eller hon har tänkt på eller undrat över under intervjun. Vår 

intervjuguide avslutas därför med frågan “Är det någonting annat som du vill tillägga?” och i 

majoriteten av intervjuerna hade intervjupersonerna någonting att tillägga. Antingen något 

som de redan hade tagit upp men som de ville utveckla eller nya uppfattningar och 

reflektioner som de inte tidigare nämnt. Denna avslutande fråga hjälpte oss därför dels att få 

en bättre bild av vad intervjupersonen tyckte var viktigt med målstyrning, dels att ge oss ännu 

rikare empiri.   

 

 

3.2.4 Forskningsetik 
 

 

Etiska frågeställningar aktualiseras under flera faser av en studie (Bryman, 2011; Kvale, 

1997). Vid denna studie har vi valt att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) etiska riktlinjer 

som tar upp fyra huvudkrav (se även Bryman, 2011; Kvale, 1997): informationskravet och 

samtyckeskravet (informerat samtycke), konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Gillham (2008) framhåller att informerat samtycke innebär att forskarna informerar 

intervjupersonerna om undersökningens generella syfte och hur undersökningen är upplagd i 
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stort. Vi hade kortfattat informerat om studiens syfte i det mejl som skickades ut till 

intervjupersonerna innan intervjutillfällena. Dessutom gick vi före varje intervju igenom det 

som vi ansåg var av betydelse för intervjupersonerna gällande studiens syfte; varför vi ville 

hålla intervjun, studiens syfte och vad intervjun skulle resultera i. 

 

Informerat samtycke innebär enligt Kvale (1997) också att undersökningspersonerna deltar 

frivilligt i projektet och har rätt att dra sig ur när som helst. Problem kring samtycke kan 

uppstå vid intervjuer om en överordnad ger samtycke till en undersökning eftersom det kan 

leda till att ett mer eller mindre subtilt tryck läggs på de anställda att delta. I vårt fall var det 

vår kontaktperson på Saab, som arbetar på koncernnivå, som såg över intervjupersonernas 

kalendrar och sedan skickade förslag för intervjutid till dem. Detta skulle alltså kunna 

innebära att våra intervjupersoner kände sig mer eller mindre tvingade att delta. Men det 

faktum att det var fyra personer som valde att avstå från att bli intervjuade på grund av 

tidsbrist tyder på att intervjupersonerna uppfattade det som ett frivilligt deltagande. Flertalet 

intervjupersoner uttryckte också en tacksamhet över att få delta i studien eftersom intervjun 

blev ett tillfälle att få reflektera över målstyrningen vilket de annars inte hade fått.  
 

Konfidentialitetskravet innebär enligt Bryman (2011) att personerna i undersökningen ska 

behandlas konfidentiellt. Yin (2007) anser att det är bäst att avslöja namn på både fall 

(exempelvis organisationen) och på individerna, för att läsaren bättre ska kunna ta till sig 

studien men att det ibland är nödvändigt att skydda det verkliga fallet och de verkliga 

deltagarna. Vi har i vår studie valt att publicera att det är Saab som är vårt fallföretag men valt 

att hemlighålla vilka första linjens chefer som vi intervjuat. Detta eftersom förekomsten av 

intervjupersonernas namn inte heller skulle ha tillfört någonting i vår analys eller presentation 

av studien. Det var också viktigt för oss att få access till deras måluppfyllelse för föregående 

år vilket kan vara ett känsligt ämne som inte alla är bekväma att få publicerat, vilket 

ytterligare har stärkt behovet av konfidentialitet. Vi bedömde även att det var viktigt att innan 

intervjuns start klargöra att intervjupersonen skulle behandlas konfidentiellt. Med tanke på att 

flera intervjuer talade mycket öppet och fritt om sitt missnöje med delar av målstyrningen 

menar vi att intervjupersonerna blev mer bekväma att ge sin uppfattning av målstyrningen på 

företaget när de visste att deras svar inte skulle publiceras kopplade till deras namn. 

 

Konfidentialitetskravet märks i denna uppsats i kapitel 4 (empiri) och 5 (analys), där vi valt att 

ge intervjupersonerna kodnamn (Linjechef 1, 2, 3 och så vidare) samt att vi valt att skriva han 

om alla intervjupersonerna trots att vi egentligen har intervjuat både kvinnor och män för att 

ytterligare minska risken för att någon ska kunna identifieras. Vi har även neutraliserat eller 

plockat bort ord som vi uppfattat som specifika för en viss sektion eller avdelning för att inte 

heller sådana faktorer ska leda till att någon specifik individ ska kunna identifieras. Vi har 

ytterligare säkerställt konfidentialiteten för intervjupersonerna genom att våra inspelningar, 

fältanteckningsdokument och utskrifter av inspelningar inte har innehållit intervjupersonernas 

namn utan endast kodnamn. Vi valde först att ha kodnamn i form av Intervjuperson 1, 2, 3 

och så vidare i kronologisk ordning efter när de intervjuades sedan gjorde vi en omkodning 

inför formuleringen av empirikapitlet (4) och gav slumpmässigt ut de nya kodnamnen för att 

personer inte heller skulle kunna identifieras på när i ordningen de hade blivit intervjuade. 

 

Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att de uppgifter vi har samlat in om enskilda 

intervjupersoner endast har använt för vårt forskningsändamål. Gillham (2008) framhåller att 

det är viktigt att inte använda empiri från intervjuer till andra användningsområden än det som 

intervjupersonerna har gett samtycke till. I vårt fall har intervjupersonerna endast lämnat 

samtycke till att intervjuas för denna studie och att publiceras konfidentiellt i denna uppsats. 
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Därför har vi inte använt empirin till någonting annat och valt att radera allt empirisk material 

i form av inspelningar och utskrifter i direkt anslutning till studiens publicering. 

 

 

3.2.5 Genomförandet av intervjuerna 
 

 

Som vi tidigare nämnt intervjuades totalt femton personer till vår empirinsamling. Av dessa 

femton har vi intervjuat elva personer ansikte-mot-ansikte och fyra per telefon. Argumenten 

för att intervjua på distans är enligt Gillham (2008) nästan alltid av praktisk art: kostnaden är 

lägre och det kanske inte är möjligt att göra intervjun på något annat sätt. Han menar vidare 

att hur väl medlen gagnar målen måste vara det främsta kriteriet för huruvida det är lämpligt 

att använda sig av distanstekniker. Vi anser att kostnaden av att resa mellan tre och åtta 

timmar för att intervjua en eller två personer ansikte-mot-ansikte är större än den nytta som 

det skulle ge att intervjua dessa personer ansikte-mot-ansikte jämfört med att intervjua dem på 

telefon. Men vi är medvetna om att det finns nackdelar med telefonintervjuer. Han är vidare 

av åsikten att alla de icke-verbala element som är en viktig del av kommunikation ansikte-

mot-ansikte saknas vid en telefonintervju och ett lager av mening skalas därför bort. 

Dessutom förloras en stor del av den mellanmänskliga kemi som är viktig när det gäller att 

skapa motivation och intresse för ett samtal varför telefonintervjuer enligt Bryman 

(2011)  passar sämre vid känsliga frågeställningar. 

 

På grund av nackdelarna med telefonintervjuer har vi försökt att minimera antalet till minsta 

möjliga, och som vi nämnt ovan, har vi endast genomfört fyra telefonintervjuer. Men även om 

intervjuer ansikte-mot-ansikte är att föredra har vi fått bra svar och rik empiri även genom 

telefonintervjuerna. För även om telefonintervjuer har en klar nackdel mot intervjuer ansikte-

mot-ansikte har telefonintervjuer fördelar mot andra distanstekniker som exempelvis 

mejlintervjuer. Telefonintervjuer ger möjlighet till en personlig kontakt utan långa och 

tidskrävande resor (Hultén et al, 2007), missförstånd kan redas ut, intervjupersonens ton kan 

ge ledtrådar samtidigt som det ger en känsla av respons som ökar kvaliteten på 

intervjuinnehållet (Gillham, 2008). Därför har även de fyra kompletterande 

telefonintervjuerna en andel i uppfyllandet av studiens syfte. 

 

Hultén et al. (2007) menar att en fördel vid intervjuer ansikte-mot-ansikte är att intervjuarna 

har kontroll över situationen samt har möjlighet att ställa och följa upp komplicerade frågor. 

Det finns dock kritiska punkter även för dessa intervjuer som att samspelet mellan 

intervjuaren och den intervjuade kan ge utslag i resultaten på ett icke önskvärt sätt. Men 

eftersom ömsesidig påverkan enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kan betraktas som ett 

villkor för mänsklig interaktion anser vi inte att vårt samspel med intervjupersonerna är något 

som kan eller bör undvikas. Vårt samspel med intervjupersonerna har lett till att de har öppnat 

upp sig och reflekterat över den målstyrning som finns i vardagen i deras yrkesroll. Vi har 

dock erfarit att de olika intervjuerna varierat gällande om de varit lätta eller svåra att 

genomföra. Vi har dels stött på intervjupersoner som har haft svårare att slappna av och tala 

fritt och dels intervjupersoner som försökt att styra intervjun genom att exempelvis först inte 

svara på frågorna utan istället pratat om något annat.  

 

I det första fallet har vi försökt att, som Kvale (1997) förespråkar, skapa god kontakt genom 

att ha lyssnat uppmärksamt, visat intresse, visat förståelse, visat respekt för vad den 

intervjuade sagt, uppträtt obesvärat och varit klara över vad vi ville veta. Vi har själva strävat 



39 
 

efter att vara avslappnade och lugna för att kunna smitta av vår attityd till intervjupersonerna. 

Vi har omformulerat frågor och fortsatt fråga om vi inte upplever att personen har svarat på 

den fråga vi vill ha svar på. Vid alla våra intervjuer har vi upptäckt att intervjupersonerna har 

öppnat upp sig mer och gett längre svar efter hand, vilket tyder på att vår intervjuguide har 

varit väl utformad och hjälpt oss att gradvis fördjupa samtalet. Intervjuerna har ägt rum på en 

plats som intervjupersonerna har valt eftersom vi har kommit till dem. Även vid 

telefonintervjuer har de valt platsen att befinna sig på när vi ringt upp dem på avtalad tid. 

Därför anser vi att våra intervjupersoner bör ha befunnit sig i en miljö där de kunnat känna sig 

trygga och bekväma (jfr Trost, 2010).  

 

När det gäller det andra fallet där intervjupersonen velat styra intervjun har vi försökt att göra 

ett gott avvägande mellan två av de viktiga kvalitetskriterierna för en intervju som enligt 

Kvale (1997) är att vara styrande, att intervjuaren kontrollerar intervjuns förlopp och avbryter 

om intervjupersonen avviker från ämnet, respektive att vara vänlig, att intervjuaren tillåter 

intervjupersonen att avsluta vad han eller hon säger. Vid dessa intervjuer har vi fått acceptera 

att intervjupersonen gjort avvikningar och att vi fått mycket överflödigt material eftersom vi 

velat upprätthålla ett bra samspel och för att personen inte skulle känna sig hindrad att tala 

fritt. Dock var vi ibland tvungna att påverka detta samspel negativt genom att avbryta och 

återta kommandot över intervjusituationen för att föra tillbaks intervjupersonen till det 

relevanta ämnet. Men eftersom vi i slutändan fick utvecklade och tydliga svar bör vårt 

styrande inte ha påverkat intervjun negativt i särskild stor utsträckning. 

 

Vi har innan intervjuernas start bett om att få spela in samtliga intervjuer eftersom 

ljudinspelning ger en riktigare och mer fullständig återgivning av intervjun (Yin, 2007) 

eftersom forskarna i efterhand kan lyssna på ordval och tonfall upprepade gånger (Trost, 

2010). Vi har försökt att minimera effekten av de nackdelar som finns med ljudinspelning 

som att intervjupersonen blir hämmad (jfr Trost, 2010; Kvale, 1997) genom att tydligt 

klargöra för intervjupersonerna innan intervjuns början att allt de säger kommer att behandlas 

konfidentiellt och genom att vi uppmuntrar dem att även ta upp förbättringar eller negativa 

sidor av målstyrningen. Dessutom har vi försökt att undvika att vara för beroende av 

inspelningens avkontextualiserade version av intervjun (jfr Trost 2010) genom att en av oss 

intervjuade medan den andra antecknade. Även Kvale (1997) påtalar nyttan med att anteckna 

under intervjun eftersom intervjuarens omedelbara minne omfattar så väl den visuella 

informationen om situationen som den sociala atmosfären och personliga interaktionen, vilka 

i stor utsträckning går förlorade i en vanlig inspelning.  

 

 

3.3.6 Analysmetod 
 

 

Analysen är inget isolerat stadium utan genomsyrar en hel intervjuundersökning och det finns 

en överlappning mellan analys och empiriinsamling (Kvale, 1997; Holstein och Gubrium, 

1995; Eisenhardt, 1989). Vi delar denna uppfattning och figuren (10) nedan visar detta 

analysflöde väl. 
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Figur 10 Analysmetod. Egen bearbetning av bild från Miles och Huberman (1994), s.12 

 

De flesta är enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) överens om att en intervju bör 

transkriberas men hur detaljerad och strukturerad denna utskrift bör vara beror på hur 

intervjumaterialet ska analyseras. Kvale (1997) är av åsikten att hur mycket som skrivs ut och 

i vilken form beror på faktorer som materialets natur, syftet med undersökningen och tillgång 

på tid och pengar. För oss har tidskostnaden för att transkribera ordagrant inte överstigit 

nyttan med att göra det. Vi har istället valt att se utskriftsarbetet som en del av tolkningen och 

analysen av intervjudata. Vi har, som vi tidigare tagit upp, antecknat under själva intervjuerna 

och påbörjat vårt analysarbete med att skriva ner vad som sägs, hur det sägs, och så vidare. Vi 

har sedan lyssnat på intervjuerna i efterhand och skrivit ner det viktiga och mest 

betydelsefulla i intervjupersonens svar på respektive fråga och fyllt på med de anteckningarna 

vi gjorde under intervjuerna. 

 

Vi har gjort vår utskrift med avsikten att tolka ut det mest centrala i intervjupersonens svar. Vi 

har fokuserat på att återge intervjupersonernas uppfattning och synsätt på ett korrekt sätt och 

inte fokuserat på exakta ordval, pauser och avvikelser från ämnet. Exempelvis har vi valt att 

inte skriva ut svaren på vår inledande fråga om intervjupersonernas arbetsroll eftersom syftet 

med den frågan endast var att skapa en bra inledning på vår intervju och inte att ge oss 

empiriskt material. När vi har valt ut vad som skulle transkriberas har vi utgått i från studiens 

syfte och skrivit ut de delar av intervjun där intervjupersonen ger sin uppfattning av 

målstyrning. Avvikelser från ämnet har inte skrivits ut. Vi har även lyssnat flera gånger för att 

kunna skriva ut meningen i det personen har sagt så kortfattat som möjligt och varvat detta 

med att skriva ut vissa saker ordagrant för att kunna använda dessa meningar som citat. 

 

En annan fråga gäller om den intervjuade ska få läsa utskriften och/eller tolkningarna av sin 

intervju. Trost (2010) anser att om intervjun är väl förberedd och intervjun sker ostört behöver 

forskarna inte besvära den intervjuade på nytt med att läsa en utskrift. Våra intervjuer har 

förberetts väl och de har skett ostört varför vi inte valt att låta intervjupersonerna läsa våra 

utskrifter. Vi är dock medvetna om att det därför finns en risk att någon intervjuperson har 
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ångrat det som de har sagt under intervjun och inte längre står bakom en åsikt som vi har 

använt i denna studies empirikapitel. Men alla intervjupersonerna har, som vi tidigare nämnt 

(avsnitt 3.2.4), gett sitt godkännande till att den inspelade intervjun publiceras konfidentiellt. 

Exempelvis bad en intervjuperson oss att vid några tillfällen stänga av inspelningen om han 

ville tillägga eller visa något som inte skulle publiceras i denna studie. Därför anser vi oss 

ändå ha fått äganderätt till de inspelade intervjuerna och därav den insamlade empirin från 

samtliga intervjupersoner. 

 

Kvale (1997) framhåller att när analysen ska ske genom kategorisering eller koncentrering av 

meningen i det som sagts, kan det vara önskvärt med viss redigering. Vi har valt att arbeta 

med meningskoncentrering både i vår empiri och i vår analys. Vi har försökt att formulera om 

intervjupersonernas svar så kortfattat och distinkt som möjligt men fokuserat på att det ska 

representera vad de faktiskt sagt. Med hjälp av denna meningskoncentrering placerade vi 

sedan de olika uppfattningar som våra femton intervjupersoner hade om målstyrning under de 

teman som återfinns i den teoretiska referensramen, analysmodellen och intervjuguiden. Vi 

delade upp de femton utskrifterna på teman i enlighet med intervjuguiden (se bilaga 1): 

målformuleringsdimensionen, handlingsplaner, regelbunden översyn, bedömning av 

prestation, prestation och målstyrningen i sin helhet. Svaren på frågan om de hade något att 

tillägga fick vi sedan gå igenom och fördela ut det som varje person valde att ta upp där på de 

övriga temana. Sedan formulerades alla femton svar på frågorna inom respektive tema om till 

en löpande text. I vårt vidare arbete med vårt empirikapitel och vår analys föreföll dessutom 

en hel del material vara överflödigt och svaren på alla frågor i intervjuguiden (bilaga 1) 

återfinns därför inte i kapitel 4 och 5. Vi kunde, i enlighet med figur 10 ovan, göra ytterligare 

reducering av empiri när vi hade kommit längre med framställandet av studiens analys och 

slutsats. 

 

Miles och Huberman (1994)  framhåller att en viktig del av analysarbetet är förevisande och 

framställande av data där de förespråkar användandet av matriser, grafer, diagram och 

nätverk. Liksom vi har sammanfattat det viktigaste i vår teoretiska referensram i vår 

analysmodell har vi sammanfattat vårt resultatkapitel i form av sammanfattande tabeller. I 

dessa tabeller har vi koncentrerat intervjupersonernas svar för att ge en lättöverskådlig bild av 

vad de första linjens cheferna har för uppfattning av respektive parameter. Uppfattningen av 

respektive dimension i målstyrningsprocessen (målformulering och uppföljning) har också 

presenterats i två sammanfattande tabeller för att ytterligare underlätta överskådligheten över 

studiens empiri. Dessutom har även studiens slutsats sammanfattats i en överskådlig modell, i 

enlighet med studiens syfte. 

 

Vårt analyskapitel har skapats genom att vi har analyserat de intervjuade första linjens 

chefernas uppfattning av varje fas som finns i vår analysmodell för sig och även analyserat de 

ingående parametrarna tillhörande respektive fas. Vi har förutom meningskoncentrering även 

arbetat med kategoriseringar eftersom analysen av uppfattningarna skedde genom 

kategoriseringar av intervjupersonernas uppfattningar exempelvis att en första linjens chef 

kunde uppfatta sig som delaktig i stor utsträckning, en annan i viss utsträckning och en tredje 

att han inte var delaktig alls. Genom att analysera dessa olika kategorier och uppfattningar har 

vi kunnat dra slutsatser om vad som verkar vara viktigt för första linjens chefers uppfattning 

av de två dimensionerna i målstyrningsprocessen. Vi gick sedan vidare till att studera vilka 

samband som fanns mellan första linjens chefers uppfattning av de två dimensionerna och 

deras uppfattning av målstyrningsprocessen i sin helhet. Slutligen analyserade vi relationen 

mellan deras uppfattning av målstyrningen och deras egen uppfattning av vilken 

måluppfyllelse de hade. 
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Vi har samtidigt löpande analyserat kopplingen mellan vår teoretiska referensram och vår 

empiri. Vi har dels försökt att upptäcka om vi saknar någonting i vår teoretiska referensram 

som vi sett i vår empiri och utökat och koncentrerat vår teoretiska referensram efter 

resultatkapitlet. Efter detta har vi som Trost (2010) förespråkar tolkat intervjumaterialet med 

hjälp av de teoretiska verktyg som fanns till förfogande, för att kunna visa att det intressanta 

verkligen är intressant. Detta har inneburit att vi har gått fram och tillbaka mellan teori, empiri 

och den analys vi hittills hade arbetat fram för att hela tiden förbättra och få fram de viktigaste 

slutsatserna som kan ge svar på studiens forskningsfrågor. På detta sätt har vår analys kommit 

att ge svar på våra tre forskningsfrågor och vi menar därför att analysen har riktats in mot den 

viktigaste aspekten av fallstudien (jfr Yin, 2007).  

 

Miles och Huberman (1994) är av åsikten att en forskare under hela 

empiriinsamlingsprocessen drar olika slutsatser av data även om dessa slutsatser är vaga i 

början och sedan blir mer specifika och välgrundade finns de hela tiden där. Vi ser det som att 

vårt analysarbete, slutsatsdragande och tolkning är någonting som har funnits med genom 

hela studiens gång och alla dessa tolkningar är vad som slutligen har lett till det som finns i 

studiens analys och slutsats (kapitel 5 & 6). 

 

 

3.3 Metodkritik 
 

 

För att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning föreslår Densin och Lincoln (1994) 

tillförlitlighet och äkthet som två grundläggande kriterier. Vi har valt Brymans (2011) fyra 

följande delkriterier för att utvärdera tillförlitligheten på vår kvalitativa studie: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera. Under källkritik 

kommer vi att utvärdera äktheten. 

 

 

3.3.1 Trovärdighet 
 

 

Trovärdighetskriteriet på huruvida resultaten är troliga eller sannolika (Bryman, 2011). För att 

öka trovärdigheten för vår studie har vi presenterat både studiens empirikällor och 

litteraturkällor eftersom Dubé och Paré (2003) menar att avsaknaden av källor gör att läsaren 

inte kan bedöma trovärdigheten i informationen. För att ytterligare öka trovärdigheten har vi 

tillämpat det Björklund och Paulsson (2003) benämner teoretisk triangulering som innebär att 

forskarna använder sig av flera olika teorier för att förstå varje delområde av empirin.  

 

En vanlig kritik av intervjuer är att deras resultat är ogiltiga därför att intervjupersonernas 

rapporter kan vara falska (Kvale, 1997). För att säkerställa att vi tolkat intervjupersonernas 

uppfattning på rätt sätt har vi tillämpat det Bryman (2011) benämner respondentvalidering 

genom att under intervjuerna ställa följdfrågor till deras svar och även vissa kontrollfrågor, 

vilka enligt Kvale (1997) ökar trovärdigheten. Vi valde även att spela in våra intervjuer 

eftersom Gummesson (2003) anser att det är viktigt för en fallstudies trovärdighet att studien 
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innehåller korrekt återgivning av det som sagts i intervjuer. Genom att spela in intervjuerna 

kunde vi i efterhand gå tillbaka till materialet vid oklarheter eller tveksamheter vilket 

förespråkas i befintlig teori för att öka studiens trovärdighet (jfr Björklund & Paulsson, 2003; 

Yin, 2007). 

 

 

3.3.2 Överförbarhet 
 

 

Överförbarhet syftar till huruvida resultaten kan tillämpas i andra kontexter (Bryman, 2011). I 

detta sammanhang innebär det vilken möjlighet till generalisering denna studies slutsatser har. 

Vi har gjort en kvalitativ studie med fallstudie som forskningsstrategi och detta är två metoder 

som ofta kritiseras för sin bristande generaliserbarhet (Hägg & Hedlund, 1979). Lee och 

Baskerville (2003) har en annan syn på generaliserbarhet och menar att kritik mot fallstudier 

och kvalitativa studier som innebär att de inte är generaliserbara är felaktiga. I denna studie 

har vi generaliserat från våra empiriska redogörelser till teori vilket de benämner type ET 

generalizability snarare än att beskriva frekvenser, vilket är innebörden av statistical 

generalizability. Type ET generalizability innebär att empiriska beskrivningar i form av 

exempelvis rika detaljer från fallstudier ligger till grund för en generaliseringsprocess som 

resulterar i teoretiska påståenden som exempelvis förklarar beteenden eller handlingar som 

upptäcktes i fallstudien. Den generalisering vi har kunnat göra i denna studie är från vår 

empiri till teori genom att generera ny och förbättrad teori som beskriver och förklarar första 

linjens chefers uppfattning av målstyrning och relationen till deras måluppfyllelse. 

 

Vi är medvetna om att en teori genererad från empiriska beskrivningar i en viss fallstudie inte 

har någon generaliserbarhet utanför vårt givna fall. Denna speciella brist på generaliserbarhet 

är inte bara en funktion av kvalitativa studier utan gäller även för statistiska, 

stickprovsbaserade studier som inte kan generaliseras utanför den undersökta populationen 

(Lee & Baskerville 2003; Gummesson, 2003). Syftet med denna studies slutsatser är därför 

inte att kunna generalisera resultatet till en hel population. Vi har inte något behov av att 

kunna generalisera utifrån vårt undersökta fall till andra fall utan vi delar åsikt med Hägg och 

Hedlund (1979) om att den kunskap som erhållits från ett fall är intressant i sig själv.  

 

 

3.3.3 Pålitlighet 
 

 

Pålitlighet syftar till i vilken utsträckning en forskare kan få likartade resultat även vid ett 

annat tillfälle (Bryman, 2011; Björklund & Paulsson 2003). En nödvändig förutsättning för att 

en annan forskare ska kunna upprepa en tidigare fallstudie är att forskarna har dokumenterat 

det tillvägagångssätt de använt i alla faser av forskningsprocessen, från problematisering till 

slutsatser, så konkret som möjligt (Dubé & Paré, 2003; Bryman, 2011; Justesen och Mik-

Meyer, 2011). I denna uppsats metodkapitel har vi därför så utförligt som möjligt försökt 
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beskriva hur vi gått tillväga i vårt arbete med denna studie genom att exempelvis behandla 

såväl empiriinsamlingsmetod som urval och analysmetod samt bifoga vår intervjuguide. 

 

Kvale (1997) är av åsikten att det trots att det finns en intervjuguide kan finnas signifikanta 

skillnader mellan olika intervjuare och att detta ofta kan bero på att de använder olika 

intervjutekniker, exempelvis följer intervjuguiden mer eller mindre. Trots att andra forskare 

har tillgång till vår intervjuguide är det alltså inte säkert att de skulle få samma resultat som vi 

trots att vi försökt beskriva vår intervjuteknik så utförligt som möjligt för att andra forskare 

ska kunna få likartade resultat. Han menar även att valet att behandla intervjupersoner 

konfidentiellt står i konflikt med möjligheten att återskapa resultatet men vi menar att detta 

inte är ett problem i denna studie eftersom vi både offentliggjort fallföretaget samt intervjuat 

majoriteten av första linjens chefer inom inköp. Arbetet med att sammanfatta intervjuer är 

enligt honom viktigt för pålitligheten eftersom utskriften är en fråga om tolkning. I 

metodkapitlet har vi därför strävat efter att ingående förklara hur vi hanterat det 

empirimaterial som vi fått genom våra intervjuer. Som vi tidigare nämnt har vi båda hjälpts åt 

att tolka intervjuerna för att på så vis säkerställa pålitligheten av vår tolkning.  

 

 

3.3.4 En möjlighet att styrka och konfirmera 
 

 

Att kunna styrka och konfirmera innebär enligt Bryman (2011) att forskarna utifrån insikten 

att det inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning försöker ha kontroll 

över sina värderingar så att de inte påverkat undersökningen på något avgörande eller skevt 

sätt. I denna uppsats är det vår tolkning av både befintlig teori och empiri som presenteras 

vilket innebär att strävan efter så stor objektivitet som möjligt är av underordnad betydelse. Vi 

är därmed fullt medvetna om att vår förförståelse och våra värderingar på olika sätt påverkat 

denna studie. I överrensstämmelse med vad Gummesson (2003) förespråkar avser vi därför 

presentera vår värdering av fallföretaget, vår förförståelse i form av egenskaper och kunskaper 

samt skälen till val av teorier och begrepp.  

 

När det gäller vårt fallföretag Saab har vi under arbetet med denna studie haft mycket kontakt 

med dem vilket givetvis påverkat vår uppfattning av Saab som företag men vi anser oss 

varken värdera fallföretaget starkt positivt eller negativt. Vår förförståelse för målstyrning och 

måluppfyllelse har vi fått genom vår civilekonomutbildning på Linköpings universitet och 

även genom våra egna tidigare arbetslivserfarenheter. I vår teoretiska referensram och i vårt 

metodkapitel har vi motiverat för våra olika val vilket enligt Björklund och Paulsson (2009) 

gör det möjligt för läsaren att själv bedöma graden av objektivitet i denna studie. 
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3.3.5 Källkritik 
 

 

Enligt Hultén et al. (2007) innebär en källkritisk granskning att en bedömning görs av hur 

korrekt en källas information är. De menar vidare att källan ska vara äkta, giltig för den 

information som söks och tillgänglig för att en bra granskning ska kunna göras. Till vår 

bakgrund, problematisering och teoretiska referensram har vi använt oss av artiklar, 

tidsskrifter, avhandlingar samt böcker. Våra källor uppfyller deras krav på tillgänglighet 

eftersom de som tar del av denna studie med hjälp av vår källförteckning kan gå tillbaka till 

våra källor och granska dem.  

 

För att hitta vetenskapliga artiklar och avhandlingar använde vi söktjänsten Scopus medan vi 

hittade vetenskapliga tidsskrifter genom att söka i Linköpings Universitets tidsskriftdatabas, 

vilket har ökat sannolikheten för att det är äkta källor som använts. För att hitta relevant 

litteratur vid våra sökningar identifierade vi utifrån vårt syfte ord som vi ansåg skulle ge oss 

en bra start på vår litteraturgenomgång. Exempel på ord som vi använt är: performance 

management, management by objectives, SMART, action plans, goal achievement samt first-

line managers. Av de träffar vi fick genom sökning på dessa ord valde vi sedan ut litteratur 

genom att läsa sammanfattningar för att se om de skulle kunna tillföra något till vår teoretiska 

referensram. Vi sorterade även artiklar efter relevans (relevance) och antalet de var citerade i 

(cited by) eftersom vi ansåg att denna sortering hjälpte oss att hitta betydelsefull litteratur om 

målstyrning och måluppfyllelse. De böcker vi har tagit del av under vår litteraturgenomgång 

har vi hittat dels genom att artiklar vi använt refererat till dem och dels genom att vi kommit i 

kontakt med dessa tidigare under vår utbildning. Vi valde även att ta hjälp av en bibliotekarie 

för att minska risken för att vi skulle missa någon betydelsefull litteratur inom det studerade 

området.  

 

Enligt Thurén (2005) är det ur ett källkritiskt perspektiv viktigt att två källor som används för 

att styrka en uppgift är oberoende av varandra. När vi velat styrka en uppgift har vi därför 

använt oss av en fristående källa som inte varit refererad i den källa vi ursprungligen använt 

oss av för den uppgiften. Vi har dessutom strävat efter att i de flesta fall gå tillbaka till 

originalkällan för att hämta information vilket Bryman (2011) förespråkar eftersom det kan 

vara problematiskt att förlita sig för mycket på sekundärreferenser.  
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4. Empiri 
 

 

Detta kapitel inleds med en beskrivning av fallföretaget Saab AB och deras inköpsfunktion. Vi 

kommer därefter att presentera det empiriska material som vi erhållit genom intervjuer 

utförda med femton första linjens chefer på Saab. Vi kommer sedan att behandla första 

linjens chefernas uppfattning av målformuleringsdimensionen och uppföljningsdimensionen 

och avsluta kapitlet med deras uppfattning av målstyrningen i sin helhet och sin 

måluppfyllelse. 

 

 

4.1 Saab AB 
 

 

Saab AB grundades som Svenska Aeroplan AB den 2 april 1937 och är en koncern som 

erbjuder lösningar, produkter och tjänster för militärt försvar och säkerhet. Saab har idag sitt 

huvudkontor i Stockholm och hade 2012 en årlig omsättning på 24 miljarder svenska kronor. 

Verkställande direktör och koncernchef är Håkan Buskhe och totalt har koncernen runt 14 

000 anställda. Saab har kunder i mer än 100 länder men har sin starkaste position i Europa 

med tyngdpunkt på Sverige. För att på effektivast möjliga sätt ta till vara på hela koncernens 

kompetens är Saab sedan 1 januari 2010 indelat i sex stycken affärsområden: Aeronautics 

(AER), Dynamics (DYN), Electronic Defence Systems (EDS), Security and Defence 

Solutions (SDS), Support and Services (S & S) och Combitech (COM). (Saab, 2013) 

Combitech räknas dock som ett fristående affärsområde och ingår därför inte i denna studie. 

 

Enligt Bolling (2013) började Saab för ungefär tio år sedan på ledningsnivå diskutera de ville 

vara “ett Saab” och dra nytta av att vara ett företag. För att samordna inköp inom Saab-

koncernen finns ett inköpsråd (Procurement Council, PC) där inköpscheferna för varje 

affärsområde ingår. Inköpsrådet rapporterar till en styrgrupp på koncernnivå (Operations 

Excellence Board, OEB) där delar av koncernledningen, affärsområdescheferna och Chief 

Operating Officer (COO) sitter. Denna rapportering från PC till OEB har pågått sedan 2009. 

(Bolling, 2013) OEB och PC finns inritade i organisationsstrukturen i figur 11 nedan.  

 

Bolling (2013) berättade att det totalt finns 23 första linjens chefer på inköp (fortsättningsvis 

linjecheferna) men att det finns olika många linjechefer på varje affärsområde. Det är dessa 23 

linjechefer som är inritade som svarta punkter i figuren (figur 11) nedan, där vi kan se att det 

finns sex stycken inom affärsområdet Aeronautics, tre stycken inom Dynamics, fyra stycken 

inom Electronic Defence Systems, en linjechef inom Security and Defence Solutions, sju 

stycken inom Support and Services samt två linjechefer inom koncerninköp. Han berättade 

vidare att varje första linjens chef har ungefär 10 medarbetare (inköpare) som han ansvarar 

för. Många av linjecheferna sitter i en organisation som inte är en inköpsorganisation. De är 

inköpschefer men ingår i en logistikorganisation eller produktionsorganisation och har en 
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logistikchef eller produktionschef som sin närmsta chef. Hur många olika chefer dessa 23 

sektionschefer i linjeväg har över sig upp till koncernledningsnivå ser därför olika ut vilket 

illustreras i figur 11 nedan genom att linjecheferna är inritade på olika nivåer.    

 

 

Figur 11. Saabs organisationsstruktur och placeringen av de intervjuade linjecheferna. Egen bild. 

 

Bolling (2013) menar vidare att de inköpschefer på affärsområdesnivå som sitter i PC har 

ansvar för inköpsfrågor över alla linjechefer inom inköp på sitt affärsområde men de är inte 

chefer till dessa linjechefer. Det är för det mesta deras närmsta chef i linjen som följer upp 

dem gällande deras mål. På Saab har de arbetat med målstyrning i linjeväg sedan tio till 

femton år tillbaka men arbetet med målstyrningen har sett olika ut och kommit olika långt 

inom de olika affärsområdena och linjerna.  

 

 

4.2 Målformuleringsdimensionen 
 

 

I enlighet med vår analysmodell (se avsnitt 2.4) kommer vi nedan att behandla de intervjuade 

linjechefernas uppfattning av målformuleringsdimensionen. Inom 

målformuleringsdimensionen behandlas linjechefernas uppfattning av analysmodellens 

parametrar: delaktighet i målformuleringsprocessen, målens karaktär, målens avsikt, målens 

antal och målengagemang. Varje parameter kommer att sammanfattas i en tabell med korta 

svar om varje delparameter som sedan utvecklas för varje avsnitt. Dessa tabeller binds sedan 

ihop i tabell 6 som är en avslutande tabell för att ge en bild av linjechefernas uppfattning av 

målformuleringsdimensionen (se avsnitt 4.2.6).  

 

 

4.2.1 Delaktighet i målformuleringsprocessen 

 

 

I tabell 1 nedan visas hur linjecheferna anser att målen formulerades och till vilken grad de 

uppfattar att de var delaktiga i målformuleringsprocessen. I linjechefernas svar har vi kunnat 
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urskilja tre grader av delaktighet: delaktig i stor utsträckning, i viss utsträckning och inte alls 

delaktig.  

 

 

Tabell 1. Linjechefernas uppfattning av sin delaktighet i målformuleringsprocessen. 

 

Som vi kan se i tabell 1 ovan är det tio av linjecheferna som har uppfattningen att de var 

delaktiga i stor utsträckning vid formuleringen av målen 2012 (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

11, 12 & 14). Det var fem av dessa linjechefer (1, 2, 4, 7 & 14) som uppgav att de 

formulerade målen själva utifrån krav uppifrån. En av dessa linjechefer (14) tillade att han 

förutom formuleringen av mål utifrån krav även formulerade mål som handlade om att få till 

effektivitet på hans egen sektion.  

 

I tabell 1 ovan kan vi även se att två linjechefer (6 & 12) utav de som uppfattade att de var 

delaktiga i stor utsträckning formulerade sina mål för 2012 gemensamt i en ledningsgrupp. En 

av dem (12) uppgav att de gemensamma målen för divisionen formulerades tillsammans med 

chefen för divisionen och de andra inköpscheferna på sektionsnivå som tillhör samma 

division. För de mål som endast avsåg hans sektion tog han själv fram förslag, fick 

synpunkter och sedan tog de gemensamt i ledningsgruppen det slutgiltiga beslutet.  

 

I tabell 1 kan även beskådas att det finns tre linjechefer (3, 5 & 11) som uppfattar att de var 

delaktiga i stor utsträckning i målformuleringen trots att de endast fick ändra målens nivå. En 

av dessa linjechefer (5) anser att han var väldigt delaktig i målformuleringen även om vissa 

ramar var satta uppifrån eftersom han kände att han kunde påverka om det var något annat 

som han tyckte skulle mätas eller något som han ansåg inte kunde mätas. En annan av dessa 
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linjechefer (3) menar att han har påverkat målen men uppgav samtidigt att hans sektions mål 

var sådana mål som generellt alltid finns på inköp. Han menar vidare att: 

 

 “Det finns ingen inköpsverksamhet i hela världen som inte har de här målen, i så 

fall är man ute och cyklar.” 

 

I tabell 1 ovan kan vi se att två av linjecheferna (8 & 9) istället hade uppfattningen att de var 

delaktiga i viss utsträckning vid formuleringen av målen. En av dessa linjechefer (9) 

formulerade vissa mål tillsammans med de andra cheferna i divisionens ledningsgrupp och de 

diskuterade tillsammans vad de behövde jobba med år 2012. I detta forum menar han att: 

 

 “där har jag ju en del att säga till om och kan påverka”.  

 

Samma linjechef anser dock att han inte hade särskilt mycket att säga till om för de mål som 

kom uppifrån på inköpssidan (från PC). Tre av linjecheferna (10, 13 & 15) uppfattade istället 

att de inte alls var delaktiga i målformuleringen utan att de uppifrån hade tilldelats både vilka 

målen skulle vara och deras nivå. 

 

 

4.2.2 Målens karaktär 
 

 

I tabell 2 nedan visas huruvida linjecheferna upplevde att målen var SMART:a, det vill säga 

specifika, mätbara, accepterbara, realistiska och tidsatta. 

 

 
Tabell 2. Linjechefernas uppfattning av målens karaktär. 
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Som vi ser i tabell 2 ovan kan fyra olika kategorier urskiljas: de som hade helt SMART:a mål, 

de som uppfattar att fyra av fem kriterier var uppfyllda, de som anser att tre av fem kriterier 

var uppfyllda och de som tycker att två av fem kriterier var uppfyllda. Fem av linjecheferna 

(1, 5, 7, 10 & 13) har uppfattningen att de hade helt SMART:a mål. När det gäller kriteriet 

specifika uppgav två av dessa linjechefer (1 & 10) att detta var uppfyllt eftersom det var 

tydligt vad man skulle göra. Två linjechefer (1 & 7) i denna kategori lyfte fram att även om 

alla målen var mätbara var vissa mål svårare och krävde mer resurser att mäta. En av dessa 

linjechefer (7) anser att han hade lätt att acceptera målen på grund av att han hade fått 

utforma målen själv. En annan linjechef (5) tillade att det är viktigt för målstyrningens 

framgång att medarbetarna kan acceptera målen och känner för att arbeta med dem. Han är 

även av uppfattningen att hans mål var realistiska eftersom det var han själv som fick sätta 

nivån på målen. Två linjechefer i denna kategori (1 & 7) lyfte fram att målen var realistiska 

men att det oftast samtidigt fanns utmaning i målen. En av dessa linjechefer (1) ansåg att:   

 

”Det är ju inte så att de [målen] är bekväma om man säger så och lättavklarade 

utan ribborna sätts väl skapligt högt tycker jag.”  

 

För sex av linjecheferna var fyra av fem kriterier uppfyllda (Linjechef 3, 6, 9, 11, 12 & 14). 

Två av dessa linjechefer (6 & 14) tillade att SMART:a mål är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna i målstyrning. För två av linjecheferna (11 & 12) var det första SMART-

kriteriet specifika som inte var uppfyllt eftersom det för vissa av deras mål inte var tydligt vad 

som skulle göras. Den ena av dem (12) lyfte fram att han tycker att det är viktigt för 

målstyrningens framgång att mål är just specifika. En linjechef (3) menar att målen var enkla 

att mäta eftersom det var hårda mått medan en annan linjechef (12) lyfte fram att alla mål var 

mätbara: 

 

“Ja, det tycker jag att de är allihopa, även de som är lite fluffiga går ju att 

utvärdera.” 

 

För tre linjechefer (3, 6 & 14) inom kategorin fyra av fem kriterier uppfyllda var det kriteriet 

realistiska som inte var uppfyllt. En av dessa linjechefer (3) uppgav att målen var något för 

högt satta: 

 

 “… nästan så man tappar lusten lite.” 

 

En annan linjechef (11) hade istället velat att hans mål var mer utmanande. Likt en av de 

andra linjecheferna (5) anser en linjechef (12) i denna kategori att hans mål var realistiska 

eftersom det var han själv som fick sätta nivån på målen. Han menar vidare att om han hade 

varit lat och bekväm hade han kunnat ta de nivåer på målen som kom uppifrån eftersom de 

hade varit lätta att uppnå. Han anser att de på koncernnivå är ganska fega i målsättningen:  

 

”De vågar inte utmana och sticka ut hakan.” 
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Tre linjechefer (2, 4 & 15) ansåg att tre av fem kriterier var uppfyllda. För två av dessa 

linjechefer (2 & 15) var inte alla mål specifika. Den ena linjechefen (2) tycker att ett av hans 

mål: 

 

 “... är hur konkret som helst men det andra kan vara mindre tydligt att förstå”. 

 

Han menar vidare likt en annan av linjecheferna (12) att det är viktigt med specifika mål för 

målstyrningens framgång. För en linjechef (15) var det kriteriet mätbara som inte var uppfyllt 

eftersom många av hans mål var mer mjuka mått där det inte fanns något mätetal. Han menar 

vidare att mätbara och specifika mål är det som bygger grunden för en bra målstyrning. En 

linjechef (4) tyckte inte heller att kriteriet accepterbara var uppfyllt för alla hans mål. Han 

menar att ett mål som kom uppifrån (från PC) var otydligt gällande hur det skulle definieras 

och hur han skulle kunna påverka det, vilket ledde till en hel del diskussion kring det målet.  

 

En linjechef (8) ansåg att endast två av fem kriterier var uppfyllda. För honom var ett av 

målen relativt otydligt vad gällde dess definition och samma mål var inte heller mätbart. Han 

tycker även att hans mål var för högt satta och många mål uppnåddes därför inte. Han menar 

dock att vissa mål måste sättas på en mycket svår nivå: 

 

“Min avdelning ska leverera noll brister ut och det är ju jättesvårt, det får inte 

hända någonting, någon dag, på ett helt år och det är jättesvårt. Men samtidigt, 

det är väldigt svårt att inte rent politiskt säga noll. Att säga nej men ni grabbar 

där ute ni får överleva för vi vill ju ha hundra [procent i måluppfyllnad] här 

liksom, det går ju inte.”  

 

Samma linjechef (8) anser, likt en av de andra linjecheferna (7), att han hade lätt att acceptera 

målen på grund av att han fick utforma målen själv.  

 

 

4.2.3 Målens avsikt 
 

 

I tabell 3 nedan visas linjechefernas uppfattning av målens avsikt. I linjechefernas svar har 

fyra kategorier kunnat urskiljas: resultat, resultat & lärande för att nå det, både resultat och 

lärande samt lärande.  
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Tabell 3. Linjechefernas uppfattning av målens avsikt. 

 

I tabell 3 ovan kan ses att sex av linjecheferna har uppfattningen att avsikten med målen var 

att nå ett visst resultat och att fokus på lärande helt saknades (Linjechef 3, 5, 10, 11, 12 & 15). 

En av dessa linjechefer (11) menar att:  

 

“Vi är jätteduktiga på att mäta på vår avdelning men inte på att lära oss.” 

 

Han menar vidare att de inte använt målen som ett arbetsverktyg i det dagliga arbetet utan att 

det bara har blivit en mätning för att hålla koll.  

 

Det är fyra av linjecheferna (2, 6, 13 & 14) vars uppfattning av målens avsikt tillhör kategorin 

resultat och lärande för att nå det. Dessa fyra linjechefer menar att huvudsyftet med deras 

mål var att nå ett visst resultat men att deras sektion även utvecklades genom arbetet mot att 

nå dessa mål.  

 

Tre av linjecheferna (7, 8 & 9) hade både resultatmål och lärandemål. För en av dessa 

linjechefer (8) fanns ett mål som fokuserade på lärande medan avsikten med resterande 

femton mål var att nå ett visst resultat.  

 

Två av linjecheferna (1 & 4) uppfattade att avsikten med deras mål var lärande. En av dessa 

linjechefer (4) tillade att målen inte främst var till för hans personliga utveckling utan för att 

hans sektion skulle ta ett steg framåt. Han menar vidare att: 
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 “Det var framför allt [fokus på] utvecklingstänket, liksom strategin vart vi ville 

gå, åt vilket håll vi ville gå, i vilken riktning. Det var den stora delen.”   

 

 

4.2.4 Målens antal 
 

 

I tabell 4 nedan visas linjechefernas antal mål för 2012 samt hur de såg på det antalet. Deras 

svar kunde kategoriseras i de som hade lagom många mål, hanterbart många mål och de som 

hade för många mål samt om målen var förenliga med varandra eller om de motarbetade 

varandra.  

 
Tabell 4. Linjechefernas uppfattning av antalet mål. 

Som vi kan se i tabell 4 ovan uppgav sex linjechefer att de hade lagom många mål (Linjechef 

1, 2, 3, 5, 7 & 15). En av dem (3) tycker att två mål var relativt lagom och att det kanske 

skulle gå att ha tre mål men inte fler än det. Medan två linjechefer (5 & 7) har uppfattningen 

att tio mål var lagom många.  

 

Det var sex linjechefer som uppfattade att det antal mål de hade år 2012 var hanterbart 

(Linjechef 4, 9, 11, 12, 13 & 14). En av dem (13) anser att hans sektion hade fullt upp med de 

två mål som de hade. En annan av dessa linjechefer (11) tycker att: 

 

 “Tre till fyra mål är kanske vad man klarar på en grupp.” 

 

En linjechef (14) menar att tolv mål som han hade under 2012 är det maximala medan 

ytterligare en linjechef (4) anser att de sex mål han hade är maximalt antal. Han drar en 

parallell till divisionsnivån som han anser inför 2013 hade alldeles för många mål: 
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“Det blev heltokigt tycker jag då, det är 50 mål eller någonting det går liksom 

inte att jobba med.” 

 

Han och en annan linjechef (12) menar båda att om målen blir för många blir det inte 

hanterbart och man orkar inte sätta sig in i vad som ska göras.  

 

Tre linjechefer (6, 8 & 10) har uppfattningen att de hade för många mål 2012. En av dessa (8) 

menar att de därför har minskat ner antalet mål till 2013 eftersom: 

 

 “Man orkar inte fokusera på hur många [mål] som helst, man tappar intresset, 

så är det faktiskt. Man ska inte ha för mycket, fokusera på det som är viktigt.”  

 

En annan linjechef (10) av de tre med för många mål anser att fem till åtta mål hade varit 

lagom. Även den tredje linjechefen (6) i denna kategori har en önskan om att få reducera 

antalet mål från nio till fyra eller fem mål eftersom han tror att det skulle leda till att målen får 

större effekt. 

 

I tabell 4 kan även utläsas att tretton av linjecheferna anser att målen de hade 2012 var 

förenliga med varandra och att de inte motarbetade varandra på något sätt (Linjechef 1, 2, 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 & 15). En av dessa linjechefer (1) menar att: 

 

 ”De [målen] är lite komplement till varandra, något utav dem går ju in lite i de 

andra två som en del så att säga då. Det var ingenting som gjorde att det ena inte 

var i synk med det andra så att säga då.” 

 

Det var två av linjecheferna (6 & 11) som hade uppfattningen att målen ibland motarbetade 

varandra. En av dem (6) menar att det i enskilda fall kunde bli motsatt effekt av två mål och 

att i sådana situationer får de använda sitt sunda förnuft och bedöma från fall till fall vad 

som är bäst för helheten och avväga åt ena eller andra hållet. För den andra linjechefen (11) 

motarbetade två av de tre målen varandra ibland. Han tillade: 

 

“Men å andra sidan blir vi riktigt duktiga på att planera så ska det inte behöva 

hända[att de motarbetar varandra] i alla fall.”  

 

 

4.2.5 Målengagemang 
 

 

I tabell 5 nedan visas linjechefernas uppfattning av deras målengagemang som baseras på 

deras uppfattning av hur de prioriterade (högt, relativt högt eller lågt) arbetet mot att nå målen 

jämfört med sina övriga arbetsuppgifter.  
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Tabell 5. Linjechefernas uppfattning av sitt målengagemang. 

 

Av sex linjechefer uppgavs arbetet med mål vara något som prioriteras högt (Linjechef 5, 6, 8, 

12, 13 & 14). En av dem (14) anser att målstyrningen var prioriterad eftersom den är det enda 

verktyget de har för att styra sin verksamhet. En av de andra linjecheferna (5) anser att alla 

målen betydde någonting och hade ett värde i verksamheten vilket gjorde att han inte behövde 

arbeta med andra saker för att nå målen. Han tillade:  

 

“Vi har ett stort fokus på mål, vi har samtal varannan vecka med alla 

medarbetare och kollar på målplaneringen för varje individ, hur det ser ut, vilka 

trender som finns, vilka åtgärder och så vidare.” 

 

Det var fem av linjecheferna (1, 2, 4, 7 & 15) som uppgav att arbetet mot att nå målen var en 

del av den ordinarie verksamheten och som därför tillhör kategorin prioriterades relativt högt. 

En av dem (4) menar att hans mål var invävda i vardagen vilket ledde till att det blev relativt 

bra fokus på målen. En annan linjechef (7) i denna kategori menar att flera av hans mål var: 

 

“... helt uppenbara i vår typ av verksamhet så man strävar efter att göra så bra 

ifrån sig på väldigt många utav de här punkterna rent generellt i verksamheten”. 

 

Som vi kan se i tabell 5 ovan var det fyra linjechefer (3, 9, 10 & 11) som prioriterade arbetet 

mot att nå målen lågt. För två av dessa linjechefer (3 & 9) prioriterades arbetet mot att nå 

målen under första delen av året men blev sedan nedprioriterat. För en annan linjechef (11) i 

denna kategori var 2012 i princip ett förlorat år gällande mål. För honom prioriterades arbetet 

med ett nytt ekonomisystem och en omorganisering istället. 



56 
 

4.2.6 Sammanfattande tabell över målformuleringsdimensionen 
 

 

I tabell 6 nedan sammanfattas de olika delparametrar som vi använt för att mäta de parametrar 

som tillhör målformuleringsdimensionen. 

 

Tabell 6. Sammanfattande tabell över linjechefernas uppfattning av målformuleringsdimensionen 
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4.3 Uppföljningsdimensionen 
 

 

Inom uppföljningsdimensionen behandlas först fasen handlingsplaner med parametern 

planeringsprocessen, sedan fasen regelbunden översyn med parametrarna mätning och 

löpande feedback och sist prestationsbedömning med parametrarna årlig utvärdering samt 

konsekvenserna av att nå respektive inte nå målen. Linjechefernas uppfattning av respektive 

delparameter sammanfattas i tabell 12 (avsnitt 4.3.8). För att underlätta har de tre fasernas 

tabeller färgkodats: handlingsplaner med grönt, regelbunden översyn med blått och 

prestationsbedömningen med rosa.  

 

 

4.3.1 Planeringsprocessen 
 

 

För att få en bild av linjechefernas uppfattning av parametern planeringsprocessen visas i 

tabell 7 nedan om de hade handlingsplaner, i vilket utsträckning de ansåg sig delaktiga i 

planeringen, om de fördelade ut aktiviteter till individnivå, om planerna användes under året, 

om planerna stod fast eller kunde ändras samt vad de hade för uppfattning av 

planeringsprocessen.  

 

 

I tabell 7 ovan kan utläsas huruvida linjecheferna uppfattar att de hade en handlingsplan eller 

inte och i linjechefernas svar kan kategorierna hade en handlingsplan respektive hade inte en 

Tabell 7. Linjechefernas uppfattning av planeringsprocessen. 
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handlingsplan urskiljas. Av linjecheferna var det tolv som tillhörde de som hade en 

handlingsplan (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 & 15). En av linjecheferna (14) 

berättade att det var han som själv planerade tidsatta aktiviteter utifrån målen medan fyra 

andra linjechefer (1, 8, 12 & 13) berättade att det var de själva tillsammans med sina 

underordnade som diskuterat fram vilka aktiviteter som behövdes. För en annan linjechef (9) 

var det istället hans chef som planerade och styrde hur han skulle arbeta med att uppnå vissa 

av målen. 

 

Det var tre linjechefer (3,7 & 11) som inte hade en handlingsplan. Av dessa var det två (3 & 

11) som uttryckte en besvikelse över att inga planer gjorts medan den tredje med hänsyn till 

förutsättningarna inte var lika besviken över att planeringen uteblev. En av dem (11) berättade 

följande: 

 

“Planeringen var obefintlig, vi hade ingen planeringsprocess för hur vi skulle nå 

målen. Det rullade på och sen fick det vara, det blev vad det blev.”  

 

Linjechefernas uppfattning av delaktighet kan delas in i följande kategorier: delaktig i stor 

utsträckning samt delaktig i viss utsträckning. Som kan utläsas i tabell 7 ovan var det tio 

linjechefer som uppfattade att de var delaktiga i delaktig i stor utsträckning (Linjechef 1, 2, 4, 

5, 6, 10, 12, 13, 14 & 15) medan resterande två linjechefer (8 & 9) tillhörde den andra 

kategorin delaktig i viss utsträckning. En av linjecheferna (8) berättade att han var delaktig i 

planeringen både som stöd och även i viss mån styrande genom att det var han som hade det 

övergripande ansvaret för planerna.  

 

När det gäller huruvida aktiviteterna fördelades ut till individnivå återfinns två olika 

kategorier: fördelade ut samt fördelade inte ut. Nio av linjecheferna fördelade ut aktiviteterna 

till individnivå (Linjechef 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 & 15). Exempelvis berättade en av 

linjecheferna (2) att vem som tilldelades en aktivitet berodde på vad aktiviteten berörde men 

att han även tog hänsyn till att aktiviteterna inte skulle bli ojämnt fördelade. Det var tre 

linjechefer (5, 9 & 10) som inte hade fördelat ut aktiviteter till individnivå. För en av dessa 

(5) berodde detta på att han redan tyckte att det ingick olika aktiviteter i varje persons 

arbetsuppgifter och att det därför inte krävdes någon särskilt fördelning.  

 

Angående linjechefernas uppfattning av huruvida planerna användes under året finns följande 

två kategorier: planerna användes och planerna användes inte. Det var en linjechef (8) som 

uppfattade att hans uppsatta planer inte användes under året men att de borde ha följts upp 

under året. Nio linjechefer uppfattade att deras planer användes under året (Linjechef 1, 2, 4, 

5, 6, 10, 12, 14 & 15). En av dessa linjechefer (1) berättade att: 

 

“De planer som krävde mer förändringar gick vi tillbaka till mer intensivt än de 

andra.” 

 

Hur linjecheferna arbetade med planerna under året kan delas upp i följande tre kategorier: 

kunde ändras, delvis fast samt stod fast. Som kan utläsas i tabell 7 ovan var det sex som var 
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av uppfattningen att deras planer kunde ändras under året (Linjechef 1, 2, 6, 13, 14 & 15). En 

av dem (1) berättade att planeringen ändrades beroende på vad som hände under året eftersom 

han tyckte att det var viktigt att planeringen var dynamisk och följsam. Fyra linjechefer (4, 9, 

10 & 12) menade istället att deras planering var delvis fast. En av dessa (10) berättade att 

utgångspunkten var att planen var fast men när verkligheten kom ikapp var de ibland tvungna 

att ändra planerna. Det var två linjechefer (5 & 8) som uppfattade att deras planering stod fast. 

En av dessa (8) berättade att: 

 

“Den stod fast men vi borde ha ändrat för att förutsättningarna under året 

ändrades. Så vi borde ha gjort vissa förändringar för att det hände saker under 

2012 som påverkade oss så mycket att planerna inte blev lika användbara... Vi 

borde ha ändrat och det kommer vi också göra under 2013”.  

 

Hur de olika linjecheferna uppfattade planeringsprocessen har, vilket visas i tabell 7, 

kategoriserats in i: nöjd, relativt nöjd och missnöjd. Det var sex linjechefer som var nöjda 

med planeringsprocessen (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6 & 9). När en av dessa linjechefer (4) 

reflekterade över planeringsprocessen berättade han:  

 

“Nödvändig var den absolut annars hade vi ju inte gjort något, då hade vi ju bara 

trampat på som vanligt och sen tittat på om vi hade gjort något som hade 

påverkat målen. Nu fanns det i alla fall någon slags strategi för hur vi skulle nå 

dem [målen] så den var ju nödvändig på det sättet. Den var givande även om vi 

inte nådde 100 % [i måluppfyllelse].”  

 

Det var tre linjechefer (7, 13 & 14) som tillhörde kategorin relativt nöjd. En av dessa (13) 

berättade att han anser att planeringen var nödvändig men att den blev relativt ostrukturerad. 

När en av de andra linjecheferna (14) reflekterade över planeringsprocessen berättade han att:  

 

“Den är nödvändig och givande. Sen är vi ju alltid som vanligt för sent ute och 

den sker under för kort tid, vi skulle börja i september eller oktober för vi vet ju 

att det kommer ett nytt år. De första verksamhetsplanerna blir inte klara förrän 

långt in under året. Vi behöver dem när vi gör vår planering. Nu famlar alla som 

vanligt i mörker några månader.”  

 

Av linjecheferna var sex missnöjda med planeringsprocessen (Linjechef 3, 8, 10, 11, 12 & 

15).  Det var två av de missnöjda linjecheferna (8 & 12) som berättade att planeringen skedde 

för sent och för snabbt. En av dessa (8) berättade följande: 

 

“… för sen, vi ligger konstant för sent med vår verksamhetsplanering, vi ligger 

alltid för sent och får de övergripande målen för sent. Så vi hinner liksom inte, vi 

som ligger sist ut [första linjens chefer] hinner inte klart i tid, tyvärr.”  
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4.3.2 Mätning 
 

 

I tabell 8 nedan visar hur pass hög kvalitet linjecheferna anser att mätningen hade sett till 

mätningskvaliteterna precis, objektiv, aktuell och begriplig (se avsnitt 2.3.2).  

 

 
Tabell 8. Linjechefernas uppfattning av mätningen. 

 

Som vi ser i tabell 8 ovan har fyra kategorier kunnat urskiljas i linjechefernas svar: hög 

kvalitet, relativt hög kvalitet, relativt låg kvalitet samt låg kvalitet. De som tillhör kategorin 

hög kvalitet är de sju linjechefer som uppfattade att mätningen var precis, objektiv, aktuell och 

begriplig (Linjechef 2, 3, 5, 6, 7, 8 & 14). En av dessa linjechefer (8) uppger gällande 

kvalitetskriteriet precis att:  

 

”Det är så tillförlitliga siffror som man kan ha. Det är ingen manuell mätning 

utan de tas från system som jag litar på.” 

 

Samma linjechef anser att mätningen var objektiv eftersom det var korta fakta som han inte 

behövde tolka alls. Två av linjecheferna (5 & 6) uppfattade att månadsvis mätning var aktuellt 

och de lyfte även fram att det går att gå in i systemet oftare om man har behov av det. När det 

gäller varför mätningen var begriplig uppgav en av linjecheferna (7) att: 

 

”Den är nog begriplig eftersom jag har redovisat den många gånger utan att få 

frågor på den.” 
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Det är fyra linjechefer (1, 9, 10 & 12) som har placerats i kategorin relativt hög kvalitet på 

mätningen. En av dem (12) har placerats i denna kategori eftersom han ansåg att mätningen 

var begriplig men endast relativt precis, objektiv och aktuell. För de andra tre linjecheferna (1, 

9 & 10) var tre av fyra kvalitetskriterier uppfyllda. För en av dem (1) var det kriteriet objektiv 

som inte var uppfyllt. För en annan linjechef (10) var mätningen inte precis eftersom de 

hamnade i en definitionskris gällande vissa av målen. När det gäller aktualitet menar han att 

månadsvis mätning är tillräckligt nära för att ge relevant feedback. Medan en annan linjechef 

(1) menar att: 

 

”Kvartalsvis är ganska relevant för just mina mål, de behövs inte följas upp 

frekventare.”  

 

För den tredje linjechefen (9) var det just aktualiteten som brast eftersom rapporteringen ofta 

blev förenad.   

 

I tabell 8 ovan kan vi se att det var tre linjechefer (4, 11 & 13) som uppfattade att två av fyra 

kvalitetskriterier var uppfyllda varför de har placerats i kategorin relativt låg kvalitet. För 

samtliga linjechefer i denna kategori var mätningen varken precis eller objektiv. För en av 

dem (4) berodde detta på att mätningen blev mer av en diskussion, mer subjektiv än den borde 

varit. En annan linjechef (13) uppgav att mätningen var oprecis och subjektiv på grund av att 

det gick att gå in och städa bort saker från systemet och göra siffrorna bättre än vad de 

egentligen var. Ytterligare en linjechef (11) upplevde att mätningen inte var precis på grund 

av problem med systemet som mätningen gjordes i. När det gäller kriteriet aktuell uttryckte 

han följande: 

 

”Vissa saker passar bäst att mäta månadsvis, vissa varannan vecka, vissa i 

kvartalet, det beror ju på vad som är värt att mäta ofta och inte vad som är det 

bästa.”  

 

För den linjechef (15) som tillhör kategorin låg kvalitet var det endast kriteriet begriplig som 

var uppfyllt. Han tycker att mätningen för många av hans mål varken var precis eller objektiv 

eftersom mätningen fick uppskattas genom en känsla och eftersom det var hur han själv 

tyckte. När det gäller aktualiteten har han uppfattningen att kvartalsvis mätning är lite för lång 

tid efter prestationen och han anser att: 

 

”… det blir inget fokus på målen då”. 
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4.3.3 Löpande feedback 
 

 

Gällande den andra parametern för regelbunden översyn, den löpande feedbacken, visas i 

tabell 9 nedan huruvida linjecheferna ansåg att de fick någon, hur de uppfattade den och 

huruvida den fokuserade på lärande eller resultat. 

 

 

      

I tabell 9 ovan kan vi se att det finns två kategorier bland linjecheferna när det gäller huruvida 

de fick löpande feedback under 2012 eller inte. De elva linjechefer som uppgav att de hade 

löpande feedback fick den antingen veckovis (Linjechef 8 och 14), månadsvis (Linjechef 4, 5, 

6, 12 & 15) eller kvartalsvis (Linjechef 1, 7, 9 & 13). Det är fyra linjechefer (2, 3, 10 & 11) 

som har uppfattningen att de knappt fick någon löpande feedback. En av dessa linjechefer 

(11) menar att det var väldigt lite diskussion om målen och att det under året inte var någon 

som konstaterade att hans sektion låg väldigt lågt i förhållande till målen. En annan linjechef 

(3) anser att:  

 

“Så länge man sköter sig hyfsat så är det ingen som har åsikter eller ligger på. Så 

det är ingen som styr så jättehårt på de här målen.” 

 

När det gäller feedbackens innehåll kan vi se i tabell 9 ovan att det var åtta linjechefer vars 

feedback fokuserade enbart på resultat (Linjechef 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 & 15). En av dessa (1) 

menar att: 

 

Tabell 9. Linjechefernas uppfattning av den löpande feedbacken. 
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”Det är framför allt resultat som vi får feedback på. Vad vi gör är mindre 

relevant, det är vad outputen blir som är viktigt.” 

 

En annan av linjecheferna (15) hade gärna sett en fokusering även på aktiviteterna bakom 

målen för att kunna veta att de är på rätt väg.  

 

Vi kan i tabell 9 ovan också se att det var tre linjechefer (4, 5 & 13) som uppfattade att den 

löpande feedbacken fokuserade både på resultat och lärande. En av dem (4) anser att den 

fokuserade lika mycket på resultat som på lärande. Medan en annan linjechef (5) anser att 

feedbacken fokuserade på resultat när det gått bra och på handlingar och åtgärder (lärande) 

när de har legat under ett mål eftersom det i dessa situationer blev en diskussion kring vad han 

kunde göra för att vända trenden. 

 

Det var fyra linjechefer (6, 7, 10 & 14) som uppfattade att deras löpande feedback fokuserade 

på lärande. En linjechef i denna kategori (7) uppgav att:  

 

 “Man frågar mer om och visar intresse för hur vi hanterar avvikelser, på vilket 

sätt än frågar om avvikelsen i sig.” 

 

En annan linjechef (10) i denna kategori, som dessutom uppfattade att han knappt fick någon 

feedback, menar att när han väl fick feedback var den inriktad mer mot hans handlingar 

(lärande) vilket han tycker var väldigt bra. 

 

I tabell 9 ovan kan vi se att nio linjechefer var nöjda med den löpande feedbacken (Linjechef 

1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 & 14). En av dessa linjechefer (4) har uppfattningen att feedbacken 

fungerade bra eftersom han hade kreativa möten med sin chef där de tittade på de uppsatta 

delmålen och hjälptes åt med såväl prioritering som att bolla idéer. En annan linjechef (14) 

lyfter fram att han kort gick igenom läget med sin chef sedan fokuserade de på åtgärderna på 

avvikelserna: vad de berodde på och vad som skulle göras. Hans åsikt är att: 

 

“Det viktiga är ju att göra någonting av det vi ser, att gå från uppföljning till 

styrning.” 

 

Ytterligare en linjechef (13) beskrev den feedback som han fick som ganska enkel och att den 

handlade om att han skulle se till att få det att fungera och göra en handlingsplan. Han tillade 

att han försökte förklara vad som var hans handlingsplan för att komma på banan eftersom:  

 

“man måste göra något, det går inte att bara sitta och hoppas på att det ska bli 

bättre”. 

  

Det var sex linjechefer som var missnöjda med den löpande feedbacken (Linjechef 2, 3, 10, 

11, 12 & 15). En linjechef (10) är missnöjd eftersom han anser att de inte lyckades med att 

följa upp och nöta uppifrån. En annan linjechef (12) tycker att det endast var om han låg en 
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bit ifrån målen som han fick feedback. Han tycker framför allt att de inom inköp varit för 

dåliga på att följa upp målen, vilket han tycker är en viktig del av målstyrningen.  

 

 

4.3.4 Årlig utvärdering 
 

 

I tabell 10 nedan sammanfattas linjechefernas uppfattning av parametern årlig utvärdering 

genom att visa om de hade en årlig utvärdering, om de till kommande år tog hänsyn till 

feedbacken vid utvärderingen samt vilken uppfattning de hade av den årliga utvärderingen. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linjechefernas uppfattningar av den årliga utvärderingen kan delas in i följande två 

kategorier: hade en årlig utvärdering samt hade inte en årlig utvärdering. Som kan utläsas i 

tabell 10 ovan var det tio linjechefer som hade en årlig utvärdering (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6, 7, 

10, 12, 13 & 14). Resterande fem linjechefer (3, 8, 9, 11 & 15) var därmed av uppfattningen 

att de inte hade en årlig utvärdering. En av dessa (15) berättade att de varken tittade på sina 

mål under det sista halvåret eller gjorde någon årlig utvärdering. Av de som var av 

uppfattningen att de hade en årlig utvärdering var det tre av linjecheferna (1, 4 & 13) som 

uppfattade att den årliga uppföljningen var en slutsummering likt vilken vanlig månads- 

respektive kvartalsuppföljning som helst.  

Tabell 10. Linjechefernas uppfattning av den årliga utvärderingen. 
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När det gäller huruvida linjecheferna uppfattar att de till kommande år tog hänsyn till 

feedbacken som gavs vid utvärderingen har vi funnit följande tre kategorier: mycket hänsyn, 

relativt mycket hänsyn samt ingen hänsyn. Tre av de tio linjecheferna (1, 5 & 14) som hade en 

årlig utvärdering ansåg att de till kommande målstyrningsprocess tog mycket hänsyn till 

feedbacken de fått vid den årliga utvärderingen. En av dessa (14) berättade följande:  

 

“Utvärderingen ligger till grund för målformuleringen till nästa år, ska de 

[målen] bort, ska de vara kvar, i vilken form och nivå.” 

 

Tre linjechefer (2, 6 & 7) var av uppfattningen att de tog relativt mycket hänsyn. Exempelvis 

berättade en linjechef (6) att de vid den årliga utvärderingen reflekterade över om de ville 

ändra något till kommande år men att de mål som kom uppifrån inte tog någon hänsyn till 

detta. Det var fyra linjechefer (4, 10, 12 & 13) som ansåg att det inte togs någon hänsyn till 

feedbacken vid den årliga utvärderingen när de påbörjade den nya målstyrningsprocessen. En 

av dessa (4) berättade att:  

 

“Den gjorde väl inte det, nu hade vi satt årets [2013] mål i december, så vi satte 

årets mål innan utvärderingen.”  

 

När det gäller linjechefernas uppfattning av den årliga utvärderingen kan den klassificeras in 

i följande tre kategorier: nöjd, relativt nöjd och missnöjd. Av linjecheferna är det tre (1, 6 & 

14) som var nöjda med den årliga utvärderingen. Exempelvis berättade två av dessa (6 & 14) 

att de var nöjda med utvärderingen samt den feedback de fick vid dessa vilket gjorde att de 

kände sig fortsatt motiverade för nästa år. Det var fem linjechefer (5, 7, 9, 12 & 13) som var 

relativt nöjda med den årliga utvärderingen. En av dessa linjechefer (7) berättade att:  

 

“Ja den är väl ganska bra ... Man tar nog rätt så lätt på det. Men man har väl 

varit tämligen nöjd med att vi har uppnått våra mål också. Det kanske hade sett 

annorlunda ut om vi inte hade uppfyllt så många mål som vi hade gjort.”  

 

Sju linjechefer var av uppfattningen att de var missnöjda med den årliga utvärderingen 

(Linjechef 2, 3, 4, 8, 10, 11 & 15). Fyra av linjecheferna (3, 8, 11 & 15) var missnöjda för att 

deras årliga utvärdering uteblev. Tre andra linjechefer (2, 4 & 10) tyckte att den årliga 

utvärderingen saknade en dialog om vilka omständigheter som gjorde att de inte nådde målen 

samt skedde för snabbt. En linjechef (4) uttryckte detta på följande sätt: 

 

“Vi kunde funderat på vad som gick bra, vad som inte gick bra och varför. Nu 

kändes det som om årsuppföljningen inte riktigt hanns med. Det var mer fokus på 

de nya målen än på vad vi gjort under förra året. Det var väl ingen bra 

utvärdering egentligen av årets [2012] mål. Vi var slarviga.” 
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4.3.5 Konsekvenser av att nå respektive inte nå målen 
 

 

För att få en bild av hur linjecheferna uppfattar denna parameter sammanfattas i tabell 11 

nedan vilka konsekvenser de uppfattar att det blir av att nå respektive inte nå målen samt hur 

de uppfattar dessa konsekvenser.  

 
Tabell 11. Linjechefernas uppfattning av konsekvenser av att nå respektive inte nå målen. 
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De konsekvenser av att nå målen som linjecheferna uppfattar kan delas in i följande sju 

kategorier: indirekt påverkan på lön, beröm, högre mål nästa år, offentligt erkännande, mer 

frihet, behålla sitt jobb samt inga konsekvenser alls. Som kan utläsas av tabell 11 ovan var det 

tio linjechefer som var av uppfattningen att deras måluppfyllelse har en indirekt påverkan på 

lönen (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 & 15). Exempelvis berättade två av dessa 

linjechefer (12 & 15) att de vid lönesamtalen med sin chef diskuterar måluppfyllelsen men att 

chefen inte explicit uttryckte hur det påverkar deras lön. Nio linjechefer har uppfattningen att 

de fick beröm när de nådde sina mål (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 & 14). En av dessa 

linjechefer (5) berättade att det var viktigt för hans motivation att han får beröm eftersom det 

på så vis känns som om någon bryr sig om hur det går med hans arbete. Av linjecheferna var 

det sex som var av uppfattningen att de fick högre mål nästa år när de nådde sina mål 

(Linjechef 3, 5, 7, 8, 12 & 15). En linjechef (15) berättade:  

 

“Det ligger i företagets kultur att har du mål ska du alltid skruva på dem eftersom 

de hela tiden vill bli bättre.” 

 

Det var tre linjechefer (1, 2 & 14) som var av uppfattningen att måluppfyllelse ledde till 

offentligt erkännande. En av dessa linjechefer (2) berättade att han fick det genom att hans 

chef rapporterade vidare uppåt att han gjorde ett bra jobb.  

 

Linjechefernas uppfattning av de konsekvenser som finns av att inte nå målen kan delas in i 

följande sju kategorier: ses som ett lärande, visat missnöje, allmän förödmjukelse, mindre 

makt/mer övervakning, mindre löneökning, risk att bli av med jobbet samt inga konsekvenser 

alls. Som kan utläsas i tabell 11 ovan var det fem linjechefer (1, 5, 9, 14 & 15) som var av 

uppfattningen att misslyckande med att nå målen ses som ett lärande. Exempelvis berättade 

en av dessa (5) att om han misslyckas med att nå målen hjälps han och hans chef åt att 

fundera ut hur de kan göra förbättringar till nästa år. Fem av linjecheferna (3, 8, 10, 11 & 12) 

är av uppfattningen att det inte får några konsekvenser alls om de misslyckas med att nå 

målen. En av dessa linjechefer (8) berättade att: 

 

“Det är ju självklart inte bra [att inte nå sina mål] men det får inga särskilda 

konsekvenser så. Det är ju ingen som skäller på en, utan det handlar om att 

försöka nå sitt mål och sen motivera varför man inte gjorde det och försöka bli 

bättre helt enkelt.”  

 

Av linjecheferna var det fyra (1, 4, 6 & 7) som ansåg att visat missnöje var en konsekvens av 

att nå målen. Exempelvis berättade en av dessa (7) att om han inte når målen skulle cheferna 

uppifrån direkt visa sitt missnöje vilket han ser som en fullt tillräcklig konsekvens eftersom 

missnöjet kan sprida sig ut i hela verksamheten.  

 

Linjechefernas uppfattning av de konsekvenser som finns av att nå respektive inte nå målen 

kan klassificeras in i följande tre kategorier: nöjd, relativt nöjd och missnöjd. Av linjecheferna 

var det tre (7, 8 & 15) som hade uppfattningen att de var nöjda med konsekvenserna. En av 
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dessa (8) tycker att det är bra att bli uppföljd och kravställd men att måluppfyllelsen inte är 

det viktigaste. Han är därför nöjd med de konsekvenser som finns idag:  

 

”Ska man bli straffad för att man siktade mot stjärnorna? Det tycker inte jag att 

man ska bli”. 

 

Fem linjechefer (1, 5, 9, 10 & 13) tillhör kategorin relativt nöjda. En av dessa linjechefer (13) 

menar att han inte tycker att det ska ges någon bonus för att utföra sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Han tycker dock att de uppifrån borde bli bättre på att ge beröm när det går 

bra och skälla mindre när det går dåligt:   

 

”Man är bra på att hänga ut folk när det går dåligt men har svårare att ge en 

klapp på axeln när det går bra.” 

 

Det är sju av linjecheferna som är missnöjda med konsekvenserna (Linjechef 2, 3, 4, 6, 11, 12 

& 14). En av dessa linjechefer (2) uttryckte ett missnöje över att det inte finns tillräckligt med 

konsekvenser av att nå målen: 

 

“Vi får aldrig fira, när marknad/försäljning vinner en beställning till något land 

så dricks det champagne men vi får aldrig göra det. Man gör bara ett 

konstaterande: inköp har nått målen, det var ju bra.” 

 

Han tror även att en bonus skulle göra det lättare att anställa och behålla personal:  

 

”Om det skulle bli mer flashigt och attraktivt att jobba på inköp genom att ge 

bonus för bra prestationer tror jag vi skulle kunna säkra vår personal bättre.” 

 

En annan linjechef (6) är dock inte lika positivt inställd till bonus eftersom han menar att det 

kan göra mer skada än nytta och han är därför av åsikten att det är bättre att satsa på att ge mer 

beröm och uppmärksamhet när målen uppnås. En av de missnöjda linjecheferna (4) menar att 

eftersom målstyrning är det viktigaste styrmedlet borde måluppfyllelsen vara tydligt kopplad 

till lön och karriärmöjligheter för att målen fullt ut ska vara intressanta. Han menar att:  

 

“Den extra piskan av en tydlig målstyrning försvinner ju när kopplingen mellan 

prestation och belöning saknas.”  

 

Som kan utläsas av tabell 11 ovan var det sammanfattningsvis elva av de femton linjecheferna 

som var av uppfattningen att de ville ha mer konsekvenser av att nå målen än vad de hade för 

2012 (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 & 14). Det var fem linjechefer (3, 10, 11, 12 & 

14) som ville att det skulle leda till mer konsekvenser att inte nå målen än vad det gjorde 

under 2012. 
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4.3.6 Sammanfattande tabell av uppföljningsdimensionen 
 

 

I tabell 12 nedan sammanfattas varje linjechef uppfattning av de olika delparametrar som vi 

använt för att mäta uppföljningsdimensionens parametrar.  

 

Tabell 12. Sammanfattande tabell över linjechefernas uppfattning av uppföljningsdimensionen 
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4.4 Målstyrningen i sin helhet och måluppfyllelsen 
 

 

Eftersom vi ser målstyrningen som en process (se analysmodell avsnitt 2.4.) visas i tabell 13 

nedan linjechefernas uppfattning om målstyrningsprocessen i sin helhet under 2012. I denna 

tabell presenteras även linjechefernas antal mål, antal uppnådda mål och måluppfyllelsen i 

procent. Som vi tidigare nämnt i metodkapitlet (3.2.2 och 3.3.6) har dessa siffror baserats på 

linjechefernas egen uppfattning och inte på en oberoende mätning.  

 

I tabell 13 ovan kan vi se att i linjechefernas uppfattning av målstyrningen i sin helhet finns 

tre kategorier: nöjd, relativt nöjd och missnöjd. Det är åtta av linjecheferna som är nöjda med 

målstyrningen i sin helhet (Linjechef 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 & 14). En av dessa (6) uppgav att det 

har fungerat bra för honom eftersom han är van att arbeta med målstyrning. En annan 

linjechef (14) instämmer i detta och är av åsikten att det fungerar bra eftersom de har arbetat 

med och fokuserat på målstyrningen länge vilket har gett långsiktigt effekt. Han menar vidare 

att han och hans sektion inte får stanna upp utan hela tiden måste fokusera på att fortsätta göra 

förbättringar. En annan av de nöjda linjecheferna (9) tycker att målstyrningen fungerar bra 

eftersom de har en övergripande genomgång som gör att de förstår hela kedjan. Han tycker 

att: 

 

”Det är tydligt vilka mål jag får till mig för sektionen”.  

Tabell 13. Linjechefernas måluppfyllelse och deras uppfattning av målstyrningen i sin helhet 
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Det är två av linjecheferna (3 & 4) som är relativt nöjda med målstyrningsprocessen i sin 

helhet. En av dem (4) tycker att: 

 

”Målstyrningen uppifrån har varit bra som diskussionsramverk där jag vid de 

månadsvisa avrapporteringarna kan visa att jag jobbar på i rätt riktning och har 

gjort något vettigt”.  

 

Han tycker dock att det varit svårare att använda målstyrningen som påtryckningshjälpmedel 

eftersom man inte har gjort individer ansvariga för alla mål och han anser att det är bättre att 

bryta ner målen på individnivå. För den andra relativt nöjda linjechefen (3) fungerade 

målstyrningen bra men var lite reaktiv. Han tycker vidare att det blev lite slentrianmässigt och 

bara en konsekvens av en månadsrapportering.  

 

Fem av linjecheferna är missnöjda med målstyrningsprocessen i sin helhet (Linjechef 8, 10, 

11, 13 & 15). En av dessa linjechefer (15) tycker att det är bra med målstyrning eftersom det 

gör att de har ett lärande och utvecklas både som individer och som grupp men han anser att 

målstyrningen som den ser ut på Saab behöver förbättras. En annan (8) menar att:  

 

”Den fungerar men det skulle kunna fungera mycket bättre och ändå så fungerar 

den nog bättre här än på många andra enheter”.  

 

Han tillade även att målstyrningen inte är tillräckligt bra och att det skulle kunna vara en 

enklare process, bättre uppföljning och att de skulle behöva lägga mer tid på den. En annan 

linjechef (10) lyfte fram att det uppifrån och ner är det alldeles för rörigt, ostrukturerat och 

plottrigt. Han tycker också att det fanns mål uppifrån som inte var helt relevanta. För hans del 

är det även viktigt att kunna se vad han och hans sektion bidrar till i det stora hela och han 

anser att där har målstyrningen brustit mycket.  
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5. Analys 
 

 

I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor att besvaras genom att den insamlade 

empirin analyseras. Vi kommer först att redogöra för analysens utgångspunkt innan analysen 

presenteras uppdelat på studiens tre forskningsfrågor: hur uppfattar första linjens chefer 

målformuleringsdimensionen?, hur uppfattar första linjens chefer uppföljningsdimensionen? 

samt hur påverkar första linjens chefers uppfattning av målstyrningen deras måluppfyllelse? 

 

 

5.1 Analysens utgångspunkt 
 

 

Syftet med vår studie är att beskriva och förklara relationen mellan första linjens chefers 

uppfattning av målstyrning och deras prestation. För att kunna besvara vårt syfte i detta 

kapitel har vi sammanfattat den teoretiska referensramen genom en analysmodell (se avsnitt 

2.4) som visar viktiga parametrar från detta kapitel samt identifierat delparametrar för att mäta 

dessa. Som utgångspunkter i denna analys har vi därmed använt oss av parametrarna, hur vi 

mätt dessa parametrar samt de olika kategorierna som skapats i empirikapitlet. För att 

tydliggöra hur dessa utgångspunkter hjälpt oss i vår analys för att uppfylla studiens syfte har 

vi valt att dela in analysen utifrån studiens forskningsfrågor. 

 

 

5.2 Hur uppfattar första linjens chefer 

målformuleringsdimensionen? 
 

 

Hunter och Rodgers (1991) menar att målformuleringen är den grundläggande processen i ett 

målstyrningssystem. I denna målformuleringsfas har vi identifierat delaktighet i 

målformulering, målens karaktär, målens avsikt, målens antal och målengagemang som 

viktiga parametrar för målstyrnigen i befintlig teori. 

 

När det gäller parametern delaktighet i målformuleringen var det tre linjechefer (10, 13 & 15) 

som alla berättade att de fick målen tilldelade sig uppifrån och dessa hade en enad uppfattning 

av att de inte var delaktiga i målformuleringen alls. Det var tio av linjecheferna (1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 11, 12 & 14) som uppgav att de var delaktiga i målformuleringen i stor utsträckning. Av 

dessa var det några linjechefer (1, 2, 4 & 7) som berättade att de själva formulerat målen. Men 

det fanns även linjechefer (3, 5, 6, 11, 12 & 14) som uppgav att det fanns bestämda krav på 

exempelvis att vissa mål som skulle vara med uppifrån eller att de endast fick sätta nivån på 

målen. Andra linjechefer (8 & 9) som uppfattade att målformuleringen gått till på samma sätt 

som föregående nämnda linjechefer, ansåg istället att de var delaktiga i viss utsträckning. 
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Linjechefer som beskrev sin målformuleringsprocess på liknande sätt upplevde alltså graden 

av delaktighet på olika sätt. För att uppfatta sig som delaktig i stor utsträckning verkar det 

alltså inte krävas att en linjechef, som tidigare teori förespråkar (jfr McConkie, 1979; 

Rombach, 1991), får vara mycket delaktig i formuleringen av sina eller sin sektions mål och 

har ett stort inflytande utan det är tillräckligt att han får vara med att påverka till viss del.  

 

När det gäller parametern målens karaktär har vi tidigare konstaterat (se avsnitt 4.2.2) att 

linjechefernas uppfattning har en spridning över fyra kategorier. Men när empirin kopplas till 

befintlig teori kan vi se att den föreslagna SMART-modellen enligt Doran (1981) innebär att 

alla mål inte måste uppfylla alla fem kriterier utan att ju närmare målen är att uppfylla dessa, 

desto smartare är målen. Därför kan linjechefernas uppfattning av SMART i stället delas in i 

två kategorier: de som uppfattar att målen är SMART:a (Linjechef 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

13 & 14) och de som uppfattar att målen inte är SMART:a (Linjechef 2, 4, 8 & 15). Vi kan 

alltså se att många av linjecheferna anser sig ha SMART:a mål och för flera linjechefer (2, 5, 

12, 14 & 15) verkar det vara viktigt att SMART-kriterierna uppfattas som uppfyllda. 

Exempelvis angav en av dessa linjechefer (14) att SMART:a mål är en av de viktigaste 

framgångsfaktorerna i målstyrning.  

 

Förutom att konstatera att det är viktigt för linjecheferna att målen är SMART:a har vi även 

kunnat urskilja att de fem olika SMART-kriterierna verkar vara olika svåra att uppfylla, vilket 

är någonting som inte behandlats i den litteratur om SMART-kriterierna som vi har tagit del 

av. Tidsatta är det enda av de fem SMART-kriterierna som samtliga linjechefer uppfattade att 

alla deras mål uppfyllde. Att sätta mål med ett start- och slutdatum istället för mål med 

tidsramen så snart som möjligt (jfr MacLeod, 2012) verkar därmed vara det enklaste av de 

fem kriterierna. De två SMART-kriterier som linjecheferna uppfattar är svårast att uppfylla är 

specifika och realistiska eftersom fem linjechefer (4, 8, 9, 11 & 15 respektive 2, 3, 6, 8 & 14) 

anser att deras mål inte uppfyller dessa kriterier. Flera av linjecheferna ansåg att deras mål var 

specifika eftersom de uppfattade att det var tydligt vad de skulle göra för att uppfylla målet, 

vilket ligger i linje med vad befintlig teori menar är betydelsen av specifika mål (jfr MacLeod, 

2012; Drucker, 2007; Doran, 1981). En av de fem linjechefer (3) som inte hade realistiska 

mål uppfattade att han tappade motivationen på grund av att målen var orealistiska vilket även 

är en konsekvens enligt tidigare teori (jfr Mestre, 2003). För motivationen är det enligt 

befintlig teori även viktigt att inte målen är för realistiska utan att de även är utmanande 

(Merchant & Van der Stede 2012; Reif & Bassford, 1973; Latham, 2004; Yanagizawa, 2008) 

och denna uppfattning delade fyra av linjecheferna (1, 7, 11 & 12).  

 

Efter tidsatta är det accepterbara som verkar orsaka minst bekymmer eftersom det endast är 

en av linjechef (4) som anser att ett av hans mål inte uppfyllt detta kriterium. En av 

linjecheferna (3) tycker att hans mål är accepterbara eftersom det var lätt att förstå hur målen 

kan påverkas vilket ligger i linje med tidigare teori om att anställda behöver förstå vad som 

förväntas av dem (jfr Drucker, 2007; Longenecker et al., 2007). Vi menar därför att det finns 

en koppling mellan acceptansen av mål och delaktighet i målformuleringen eftersom 

delaktighet enligt flera tidigare teorier (se avsnitt 2.5.1) skapar en ökad förståelse i 
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organisationen. Detta stärks även av linjechefernas uppfattning eftersom majoriteten av 

linjecheferna uppfattade att de var delaktiga i målformuleringen i stor respektive viss 

utsträckning samtidigt som majoriteten av linjecheferna uppfattade att deras mål var 

accepterbara. Det finns även i empirin två linjechefer (5 & 12) som uppfattat en koppling 

mellan realistiska mål och delaktighet i målformuleringen. Detta samband verkar dock inte 

kunna styrkas av övriga linjechefers uppfattning eftersom flera av de linjechefer (2, 3, 6 & 14) 

som uppfattade sina mål som orealistiska samtidigt uppfattar att de var delaktiga vid 

målformuleringen i stor utsträckning. Delaktighet i målformuleringen verkar i slutändan inte 

spela någon roll för huruvida målen uppfattas som SMART:a eller inte eftersom två av tre 

linjechefer som inte varit delaktiga alls anser att de hade SMART:a mål. Vi menar därför att 

de två parametrarna delaktighet i målformuleringen och målens karaktär istället verkar var för 

sig vara viktiga för linjecheferna.  

 

Något som inte heller verkar påverka huruvida linjecheferna uppfattar sina mål som 

SMART:a är parametern målens avsikt eftersom det finns en stor spridning över de fyra 

kategorierna för huruvida linjecheferna uppfattar sina mål som SMART:a kopplat till deras 

uppfattning av målens avsikt. Det var tio linjechefer som uppfattade att målens avsikt var att 

nå ett visst resultat (Linjechef 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14 & 15). Bland dessa fanns det flera 

linjechefer som, till skillnad från befintlig teori (jfr Latham, 2004; Simons, 1994), uppfattade 

att trots att huvudavsikten med deras mål var resultat medförde arbetet mot dessa mål ett 

lärande i sig (Linjechef 2, 6, 13 & 14). Den typ av lärandemål som tagits upp i befintlig teori 

är det endast fem av linjecheferna som uppfattar att de haft (Linjechef 1 & 4 endast 

lärandemål och Linjechef 7, 8 & 9 både resultatmål och lärandemål). De flesta linjechefer 

uppfattar därför att de har resultatmål vilket enligt Mestre (2003) är typiskt för målstyrning. 

Det var dock bara en linjechef (11) som uttryckte ett missnöje över detta och majoriteten av 

linjecheferna verkar därmed inte dela den kritik mot att ha enbart resultatmål som finns i 

befintlig teori (Ahmed och Dhafr, 2002; Latham, 2004; Mestre, 2003). Vilken avsikt målen 

har verkar alltså inte vara särskilt viktigt för linjecheferna.  

 

För parametern målens antal var det sex linjechefer (1, 2, 3, 5, 7 & 15) som uppfattade att de 

hade lagom många mål och sex linjechefer (4, 9, 11, 12, 13 & 14) som uppfattade att de hade 

ett hanterbart antal mål. Vilket antal mål som de uppfattar som lagom många eller ett 

hanterbart antal att arbeta med varierar dock mellan två och tolv mål. De tre linjechefer (6, 8 

& 10) som uppfattar att de hade för många mål hade mellan nio och sexton mål. Många mål 

kan enligt Catasús et al. (2008) leda till att informationen, ur individens synvinkel, blir alltför 

omfattande och flera av linjecheferna (4, 6, 8, 10, 11 & 12) har uttryckt att för många mål 

leder till att man inte orkar fokusera på alla mål. Varken de tretton linjechefer som har 

uppfattningen att deras mål var helt förenliga med varandra (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 

12, 13, 14 & 15) eller de två linjechefer (6 & 11) som har uppfattningen att deras mål kunde 

motarbeta varandra i enstaka fall var dock oroliga för målkonflikter. Två av tre linjechefer (8 

& 10) som uppfattade att de hade för många mål tycker ändå att deras femton respektive 

sexton mål var förenliga med varandra, vilket inte ligger i linje med tidigare teori (jfr 

Rombach, 1991; Latham 2004).  
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När det gäller målformuleringsdimensionens sista parameter målengagemang kan vi se att sex 

linjechefer (5, 6, 8, 12, 13 & 14) upplevde att arbetet med mål var något som prioriterades 

mycket vilket gör att vi anser att de har ett högt målengagemang. Flera av linjecheferna (1, 2, 

4, 5, 7 & 15) uttryckte att målen var en del av vardagen och sammanlänkande med 

verksamhetens arbete och enligt Latham (2004) uppstår oftast målengagemang om resultatet 

av målet är viktigt för personen vilket vi menar visar på ett relativt högt målengagemang. 

Locke, Latham och Erez (1988) menar att om engagemang för de uppsatta målen saknas 

fungerar inte målen som de ska, vilket speglar en av linjechefernas (11) uppfattning eftersom 

han ansåg att 2012 i princip var ett förlorat år gällande mål och målstyrning. Andra linjechefer 

(3, 9 & 10) menar att målen följde arbetet bra men att målen ändå blev nedprioriterade under 

andra halvan av året, att målengagemanget avtog eller att målen inte prioriterades tillräckligt. 

Dessa linjechefer uppfattade att målen fungerade som de skulle men de upplevde ändå ett lågt 

målengagemang och visade besvikelse över detta vilket tyder på att de liksom dem som hade 

högt eller relativt högt målengagemang tycker att det är viktigt att prioritera målen. 

 

Det är omdebatterat i befintlig teori huruvida delaktighet i målformuleringen leder till högre 

målengagemang eller inte (jfr Merchant & Van der Stede, 2012; Latham, 2004; Hollenbeck et 

al., 1989). I denna studie är det två av tre linjechefer som inte var delaktiga alls i 

målformuleringen som ändå anser att de hade ett högt målengagemang och tre av fyra 

linjechefer med lågt målengagemang var delaktiga i målformuleringen i stor utsträckning. 

Linjechefernas uppfattning ligger därför mest i linje med Hollenbeck et al. (1989) som menar 

att det inte finns någon skillnad i målengagemang mellan självformulerade och tilldelade mål.  

 

När det gäller uppfattningen av målformuleringsdimensionen har vi sammanfattningsvis sett 

att tio linjechefer uppfattar sig delaktiga i stor utsträckning, två i viss utsträckning och tre inte 

alls delaktiga. För att uppfatta sig som delaktig verkar det inte krävas att en linjechef får 

formulera sina mål eller sin sektions mål helt själv utan att han får vara med att påverka och 

ha inflytande på något sätt är tillräckligt. Det finns tio linjechefer som uppfattar målen som 

SMART:a samt fem som uppfattar att målen inte är SMART:a. Målformuleringens två första 

parametrar delaktighet i målformuleringen och målens karaktär verkar båda vara viktiga för 

linjecheferna. Det är tio linjechefer som uppfattar att målens avsikt var att nå ett visst resultat. 

Två linjechefer uppfattar att de enbart hade lärandemål medan tre uppfattar att de hade en 

kombination av dessa. Det verkar inte vara av någon avgörande betydelse för linjecheferna 

om målens avsikt är resultat eller lärande. När det gäller målens antal finns sex linjechefer 

som uppfattar att de har lagom många mål och lika många som uppfattar att de har hanterbart 

många. Tre linjechefer uppfattar att de hade för många mål. Flera av linjecheferna har i 

enlighet med befintlig teori uttryckt att de är av uppfattningen att för många mål leder till att 

de inte orkar fokusera på alla mål. Det verkar därför viktigt för linjecheferna att de har lagom 

många mål. Gällande målformuleringsdimensionens sista parameter målengagemang finns 

linjechefer som uppfattar att de hade högt (sex stycken), relativt högt (fem stycken) eller lågt 

målengagemang (fyra stycken). De som uppfattar att de hade lågt målengagemang har inte 

varit nöjda med att målen blev bortprioriterade, vilket tyder på att det är viktigt för 

linjecheferna att ha ett högt målengagemang. 
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5.3 Hur uppfattar första linjens chefer 

uppföljningsdimensionen? 
 

 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de tre faserna i uppföljningsdimensionen: 

handlingsplaner, regelbunden översyn samt prestationsbedömning utifrån våra parametrar. Vi 

kommer även att avsluta med ett stycke om uppföljningsdimensionen i sin helhet (se avsnitt 

5.3.4) där vi binder ihop dessa tre faser i ett avslutande resonemang.  

 

 

5.3.1 Handlingsplaner 

 

 

I fasen som kallas handlingsplaner har, som vi tidigare nämnt (avsnitt 2.3.1), 

planeringsprocessen identifierats som en viktig parameter. Lyders (1979) menar att planering 

är nödvändigt för att leda en organisation in i framtiden. Av de femton linjecheferna var det 

tre (3, 7 & 11) som inte hade en handlingsplan för 2012. Ingen av dem lyfte dock fram att det 

var ett medvetet val att inte planera för att de exempelvis delade uppfattning med befintlig 

teori (jfr Bromiley & Euske, 1986) som menar att planering kan vara dysfunktionellt och 

minska kreativiteten. Två av dessa tre linjechefer (3 & 11) hade snarare uppfattningen att det 

var en brist att det inte gjordes planer och visade en besvikelse över detta. 

 

Av linjecheferna var det sex som var nöjda (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6 & 9), tre relativt nöjda 

(Linjechef 7, 13 & 14) och sex som var missnöjda (Linjechef 3, 8, 10, 11, 12 & 15). 

Exempelvis lyfte två av de missnöjda linjecheferna (8 & 12) fram att planeringen hade skett 

för sent och för snabbt vilket enligt Reif och Bassford (1973) är ett av de vanligaste 

problemen med målstyrning. Av de som var missnöjda var det två (3 & 11) som inte hade 

några handlingsplaner medan samtliga som var nöjda med planeringsprocessen hade planer. 

Den tredje linjechefen (7) som inte hade handlingsplaner tillhörde ändå kategorin relativt nöjd 

eftersom han med hänsyn till förutsättningarna som fanns för 2012 inte kände sig missnöjd 

över att planeringen uteblivit. I denna studie verkar det därmed finnas ett samband som 

innebär att om planering saknas är linjecheferna missnöjda över detta.  

 

Alla linjecheferna som hade en handlingsplan uppfattade att de var delaktiga i stor 

utsträckning (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 & 15) eller delaktiga i viss utsträckning 

(Linjechef 8 & 9). Att alla uppfattade att de var delaktiga i planeringen är betydelsefullt 

eftersom en chef ska vara ansvarig för sin prestation men hur denna uppnås bör chefen själv 

bestämma (jfr Drucker, 2007). Av linjecheferna kan fem klassificeras in i en av Muczyk och 

Reinmanns (1989) två ytterligheter eftersom det var de själva utan inblandning av deras chef 

som gjorde planeringen (Linjechef 1, 8, 12, 13 & 14). Det var ingen som tillhörde den andra 

av deras ytterligheter, som innebär att deras chef gjorde deras planering. Den linjechef (9) 

som hade mest drag av denna ytterlighet berättade att hans chef hade gjort planer för vissa av 
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målen. Resten av linjecheferna hamnar i Muczyk och Reinmanns (1989) mellanläge som 

finns mellan dessa två ytterligheter.  

I befintlig teori om delaktighet framkommer att delaktighet leder till att förväntningar klargörs 

och att individer uppmuntras att komma fram till olika handlingsalternativ för att kunna nå 

målen (jfr Merchant & Van der Stede, 2012; Hunter & Rodgers, 1991), vilket vi menar borde 

underlätta i planeringsprocessen. Men i denna studie finns inget som skulle tyda på att 

delaktighet i stor utsträckning istället för i viss utsträckning skulle leda till att linjecheferna 

blir mer nöjda med planeringsprocessen. Eftersom tre av de fyra missnöjda linjechefer som 

hade planer, fem av sex bland de som var nöjda och även de två linjechefer som var relativt 

nöjda uppfattade att de varit delaktiga i stor utsträckning.  

 

Nio av linjecheferna berättade att de, precis som Reif och Bassford (1973) förespråkar, 

fördelade ut aktiviteterna till individnivå (Linjechef 1, 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14 & 15). Resterande 

tre linjechefer (5, 9 & 10) fördelade inte ut aktiviteter. Tre av fyra som var missnöjda med 

planeringsprocessen hade fördelat ut aktiviteter medan det var fyra av sex av de som var 

nöjda. De två som var relativt nöjda och hade planer hade båda fördelat ut aktiviteter. Det 

verkar därmed inte som att huruvida linjecheferna tillhör kategorin fördelade ut aktiviteter 

respektive inte fördelade ut påverkade om de var nöjda eller missnöjda med planeringen i sin 

helhet.  

 

Nio linjechefer uppfattade att deras planer användes under året (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 

14 & 15). För dessa linjechefer är därmed inte kritiken om att handlingsplaner ofta förbereds 

och arbetas fram men sedan inte används aktuell (jfr Merchant & Van der Stede, 2012), vilket 

den däremot är för den linjechef (8) som inte använde planerna. Den linjechef som inte 

använde planerna var även missnöjd med planeringsprocessen i sin helhet men eftersom det 

även fanns tre missnöjda bland de som använde sina planer under året går det inte att säga att 

det finns ett samband mellan att inte använda planerna och att vara missnöjd.    

 

Det var sex linjechefer som hade uppfattningen att deras planer kunde ändras under året 

(Linjechef 1, 2, 6, 13, 14 & 15) medan fyra uppfattade planerna som delvis fasta (Linjechef 4, 

9, 10 & 12). Det var två linjechefer (5 & 8) som uppfattade att planerna stod fast. En av dessa 

linjechefer (8) menade att de borde ha ändrat planerna eftersom ändrade förutsättningar under 

året gjorde att de inte blev lika användbara. Hans uppfattning ligger i linje med befintlig teori 

(jfr Merchant och Van der Stede, 2012) som menar att det finns risk för minskad effektivitet 

om planerna inte speglar de förutsättningar som företaget möter.  

 

Bland de nöjda linjecheferna var det tre som hade uppfattningen att planerna kunde ändras, 

två som menade att de var delvis fast samt en som hade uppfattningen att planerna stod fast. 

De två linjecheferna som hade planer och var relativt nöjda uppfattade båda att deras planer 

kunde ändras. Av de fyra som hade en plan men var missnöjda var det en som menade att den 

kunde ändras, två som menade att den var delvis fast samt en som uppfattade att den stod fast. 

Det verkar därmed inte finnas något samband mellan om planerna kunde ändras och 

uppfattningen av planeringsprocessen.  
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Sammanfattningsvis verkar det mest avgörande för hur planeringsprocessen uppfattas i denna 

studie vara om planer fanns eller inte snarare än om de var delaktig i stor utsträckning eller i 

viss utsträckning, om aktiviteter fördelades eller inte, om planerna användes under året eller 

inte samt om planerna stod fast eller kunde ändras. Anledningen till att de linjechefer som 

hade en plan var missnöjda berodde snarare på att planeringen enligt deras uppfattning på 

något vis var otillräcklig.  

 

 

5.3.2 Regelbunden översyn 
 

 

Under fasen regelbunden översyn har vi valt att ha mätning och löpande feedback som 

parametrar. Linjechefernas uppfattning av mätning kan delas upp i följande fyra kategorier: 

hög kvalitet (Linjechef 2, 3, 5, 6, 7, 8 & 14), relativt hög kvalitet (Linjechef 1, 9, 10 & 12), 

relativt låg kvalitet (Linjechef 4, 9, 11 & 13) och låg kvalitet (Linjechef 15). För de flesta är 

mätningens kvalitet alltså inte ett problem. De linjechefer som uppfattar att mätningen har 

relativt låg eller låg kvalitet har inte heller berättat att detta är av avgörande betydelse för 

målstyrningen medan befintlig teori menar att mätning är centralt för företag som tar 

målstyrning på allvar (jfr Chen och Cheng, 2005). Om vi ser till båda parametrarna under 

regelbunden översyn är sex av de tio linjechefer som uppfattar att mätningen har hög eller 

relativt hög kvalitet även nöjda med den löpande feedbacken (Linjechef 1, 5, 6, 7, 8 & 14). 

Det är även två linjechefer (11 & 15) som uppfattar att mätningen hade relativt låg eller låg 

kvalitet samtidigt som de är missnöjda med den löpande feedbacken. För resterande sju 

linjechefer skiljer sig uppfattningen av de två parametrarna åt, varför det inte går att urskilja 

något samband mellan mätningens kvalitet och uppfattningen av den löpande feedbacken. 

Även detta pekar alltså på att mätningens kvalitet inte är särskilt avgörande för uppfattningen 

av uppföljningsdimensionen i sin helhet.  

 

Vi har även sett att de fyra kvalitetskriterierna verkar vara olika svåra att uppfylla, vilket vi 

inte har sett behandlas i befintlig teori kring mätningens kvalitet. Linjechefernas uppfattning 

verkar vara att begriplig är det enklaste kvalitetskriteriet att uppfylla eftersom den linjechef 

(15) som uppfattade att mätningen hade låg kvalitet endast uppfattade begriplig som uppfylld 

och vilket även övriga fjorton linjechefer gjorde. Efter begriplig är det aktuell mätning som 

verkar vara det enklaste kriteriet att uppfylla enligt linjechefernas uppfattning eftersom tretton 

av femton linjechefer anser att mätningen var aktuell. Det kvalitetskriterium som istället 

verkar vara mest problematiskt är precis eftersom fem av linjecheferna uppfattar att 

mätningen inte var precis (Linjechef 4, 10, 11, 13 & 15). Det näst mest problematiska 

kvalitetskriteriet var objektivitet eftersom fyra linjechefer (4, 11, 13 & 15) uppfattar att deras 

mätning var bristfällig avseende detta.  

 

Det finns även en spridning kring hur linjecheferna uppfattar de tre kriterierna aktuell, precis 

och objektiv jämfört med befintlig teori. Aktualitet avser fördröjningen mellan den anställdes 

prestation och mätningen av prestationen (jfr Merchant och Van der Stede, 2012) och tio av 
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linjecheferna har uppfattningen att denna fördröjning är kort vid månadsvis mätning 

(Linjechef 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 & 14). En av linjecheferna (11) berättade att vad som är 

aktuellt varierar eftersom han menar att vissa saker passar bäst att mäta månadsvis, vissa 

varannan vecka och vissa i kvartalet. Det finns ytterligare bevis i empirin på att uppfattningen 

av vad som är aktuell mätning varierar eftersom det, som vi nämnt ovan, finns flera 

linjechefer som anser att månadsvis är lagom att mäta medan en annan linjechef (1) hade 

uppfattningen att hans mål inte behövde mätas oftare än kvartalsvis.  

 

Det som uppgavs vara anledningen till att mätningen inte uppfattades som precis var för tre 

av linjecheferna (11, 13 & 15) att systemet för mätning inte ansågs vara tillförlitligt. Merchant 

och Van der Stede (2012) menar att precision är den grad till vilken upprepade mätningar 

under liknande villkor visar samma resultat, och om de gör det kan mätningarna sägas vara 

tillförlitliga. Även bland de som uppfattade mätningen som precis fanns det linjechefer som 

delade denna uppfattning exempelvis menar en linjechef (8) att siffrorna tas från ett system 

som han litar på. Vi anser att det därför finns en samstämmighet mellan Merchant och Van 

der Stedes (2012) definition på tillförlitlighet och dessa linjechefers uppfattning att det är 

kvaliteten på systemet (där upprepade mätningar under liknande villkor sker) som avgör 

huruvida mätningen är tillförlitlig.  

 

En linjechef (15) uppfattar att mätningen var partisk eftersom den baserades på hans egen 

uppfattning vilket ligger i linje med befintlig teori som menar att objektiviteten sannolikt är 

låg när prestation är självrapporterad (jfr Merchant & Van der Stede, 2012). Det fanns dock 

andra linjechefer som beskrev ett liknande förfarande gällande hur mätningen gick till, att de 

själva tog ut uppgifter ur systemet och fick meddela hur det gick för dem, men de uppfattade 

trots detta mätningen som objektiv (Linjechef 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14). Troligtvis har dessa 

linjechefer uppfattningen att mätningen trots självrapporteringen inte har påverkats av 

personliga känslor eller tolkningar (jfr Merchant & Van der Stede, 2012). En linjechef (4) 

menar dock att mätningen av hans mål blev mer en diskussion (tolkningar) varför han inte 

upplever att mätningen var objektiv.  

 

Den andra parametern inom regelbunden översyn, den löpande feedback som linjechefen får 

från en överordnad, tenderar enligt Reif och Bassford (1973) att öka motivationen hos den 

som får den löpande feedbacken att uppnå ett visst resultat, vilket är viktigt för målstyrningen. 

Elva av femton linjechefer uppfattade att de fick löpande feedback (Linjechef 1, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 12, 13, 14 & 15). Det är enligt Mestre (2003) viktigt att feedback på den anställdes 

prestation är relevant och aktuell och nio av linjecheferna var nöjda med sin löpande feedback 

(Linjechef 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 & 14). De fyra linjecheferna (2, 3, 10 & 11) som knappt fick 

någon feedback var missnöjda med detta eftersom de upplevde att de fick för lite feedback. 

Även två av de linjechefer (12 & 15) som fick feedback var missnöjda eftersom den ene 

linjechefen (12) uppfattade att han inte fick feedback om han låg enligt plan och den andre 

linjechefen (15) på grund av att den löpande feedbacken innefattade en dålig dialog. I denna 

studie verkar det därmed finnas ett samband mellan att få löpande feedback i för liten 

omfattning och att linjecheferna uppfattar att de är missnöjda. 



80 
 

Det är åtta av linjecheferna som uppfattar att den löpande feedback de fick endast fokuserade 

på deras resultat (Linjechef 1, 2, 3, 8, 9, 11, 12 & 15). Fyra av linjecheferna (6, 7, 10 & 14) 

uppfattar istället att de endast fick feedback på sina handlingar i arbetet mot att nå målen 

(lärandefeedback). Fyra av de fem som är missnöjda med sin löpande feedback fick feedback 

med fokusering på resultat (Linjechef 3, 11, 12 & 15). Den femte missnöjda linjechefen (10) 

tillhör istället kategorin lärande och detta innehåll är han däremot nöjd med. I befintlig teori 

har det framkommit att resultat- och lärandefeedback fyller olika funktioner (jfr Yanagizawa, 

2008; Mestre, 2003) och för tre av linjecheferna (4, 5 & 13) fokuserade den löpande 

feedbacken på både på resultat och lärande, vilket samtliga tre linjechefer var nöjda med. Vi 

menar därför att det i denna studie verkar finnas en mindre risk för missnöje med den löpande 

feedbacken om den innehåller någon form av fokusering på lärande.  

 

Sammanfattningsvis har vi i denna studie även kunnat konstatera att de fyra olika 

kvalitetskriterierna begriplig, aktuell, objektiv och precis är olika svåra att uppfylla sett till 

linjechefernas uppfattning samt att uppfattningen av vad respektive kriterium aktuell, objektiv 

och precis innebär varierar mellan linjecheferna. Till skillnad från befintlig teori har 

mätningen i denna studie inte uppfattats som en viktig parameter vilket däremot den tredje 

parametern löpande feedback har visat sig vara. De två parametrarna under fasen regelbunden 

översyn har alltså inte någon tydlig koppling till varandra gällande linjechefernas uppfattning 

av dem.  Det verkar däremot finnas ett samband mellan att knappt få någon löpande feedback 

och att linjecheferna är missnöjda med denna parameter. När det gäller feedbackens innehåll 

har det visat sig att om den innehåller någon form av fokusering på lärande verkar det finnas 

en mindre risk för missnöje med denna parameter.  

 

 

5.3.3 Prestationsbedömning 
 

 

I fasen prestationsbedömning har vi, som vi tidigare nämnt (avsnitt 2.3.3), valt att ha 

parametrarna: årlig utvärdering och konsekvenser av att nå respektive inte nå målen. 

Yanagizawa (2008) menar att en av förutsättningarna för målstyrning är att måluppfyllelsen 

utvärderas och att det ges feedback på denna. Men denna förutsättning fanns enbart för tio av 

de femton linjecheferna (Linjechef 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13 & 14). Resterande fem 

uppfattade istället att de inte hade någon årlig utvärdering (Linjechef 3, 8, 9, 11 & 15).  

 

Det var sju linjechefer som berättade att de var missnöjda med den årliga utvärderingen 

(Linjechef 2, 3, 4, 8, 10, 11 & 15) och av dessa tillhörde fyra de som inte hade någon årlig 

utvärdering. Fem linjechefer var relativt nöjda med den årliga utvärderingen (Linjechef 5, 7, 

9, 12 & 13) och av dessa hade fyra haft en årlig utvärdering. Tre linjechefer (1, 6 & 14) var 

nöjda och av dessa hade samtliga haft en årlig utvärdering. Det verkar därmed i denna studie 

finnas ett samband mellan utebliven utvärdering vid årets slut och att linjecheferna är 

missnöjda över detta. De tre missnöjda linjechefer (2, 4 & 10) som hade en årlig utvärdering 

berättade att de saknade en dialog om vilka omständigheter som gjorde att de inte nådde 
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målen vilket enligt befintlig teori är viktigt att fokusera på under utvärderingen (jfr Pihlgren & 

Svensson, 1989). En linjechefs (4) missnöje kan även relateras till befintlig teori (jfr Reif & 

Bassford, 1973) som menar att den årliga utvärderingen ska skilja sig från den regelbundna 

översynen avseende bredd och djup i granskningen vilket linjechefen menade att den inte 

gjorde.  

 

Otley (1999) menar att den information som kan utvinnas vid den årliga utvärderingen kan 

signalera vad som behöver ändras till nästa år och genom att ta tillvara på denna information 

uppstår ett lärande som förhoppningsvis leder till en förbättring. Det var fyra linjechefer (4, 

10, 12 & 13) som hade uppfattningen att det inte togs någon hänsyn till vad som hänt under 

innevarande år till kommande års målstyrningsprocess. Två av dessa tillhörde de som var 

missnöjda med den årliga utvärderingen medan resterande två var relativt nöjda. Tre av 

linjecheferna (1, 5 & 14) uppfattade att de tog mycket hänsyn, av dessa var två nöjda med 

utvärderingen medan en var relativt nöjd. Tre linjechefer (2, 6 & 7) anser att de tog relativt 

mycket hänsyn och av dessa var en nöjd, en relativt nöjd samt en missnöjd med den årliga 

utvärderingen. Det verkar därmed finnas ett samband som säger att när hänsyn till feedbacken 

togs till kommande år är linjecheferna i större utsträckning mer nöjda med den årliga 

utvärderingen. 

 

Det finns dock inget som tyder på att det finns ett samband mellan de som tyckte att 

utvärderingen ledde till ändringar (lärande organisation enligt Otley, 1999) och de som 

uppfattade att de hade en löpande feedback med fokusering på lärande. Av de sju linjechefer 

som uppfattade att de helt eller delvis hade lärandefeedback löpande var det nämligen tre som 

menade att ingen hänsyn togs från feedback vid den årliga utvärderingen, två som menade att 

det togs relativt mycket hänsyn medan två menade att det togs mycket hänsyn. 

 

När det gäller uppfattningen av konsekvenser av att nå respektive inte nå målen är det tre 

linjechefer (7, 8 & 15) som var nöjda, fem som var relativt nöjda (Linjechef 1, 5, 9, 10 & 13) 

och sju som var missnöjda (Linjechef 2, 3, 4, 6, 11, 12 & 14). Linjecheferna uppfattar att det 

finns sju olika konsekvenser (inklusive inga konsekvenser alls) både av att nå respektive inte 

nå målen vilket är en relativt stor spridning. Dessutom finns även en spridning när det gäller 

hur många konsekvenser som linjecheferna uppfattar att det finns eftersom detta varierar 

mellan noll till fyra stycken. I denna studie verkar det inte finnas något samband mellan att ha 

få konsekvenser av att nå målen och att vara missnöjd eftersom flera av de missnöjda 

uppfattar att det finns tre eller fyra olika konsekvenser av att nå målen (Linjechef 2, 3, 12 & 

14). Det verkar dock finnas ett samband mellan att ha inga konsekvenser alls av att nå målen 

och vara missnöjd över detta eftersom båda de linjecheferna (6 & 11) som inte hade några 

konsekvenser av att nå målen var missnöjda. 

 

Indirekt påverkan på lönen är den konsekvens som flest linjechefer uppfattar finns av att nå 

målen (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 13, 14 & 15). Bland dessa fanns en nöjd, fyra relativt 

nöjda och fem missnöjda vilket innebär att det inte verkar finnas något samband mellan att ha 

detta som en konsekvens och att vara nöjd respektive missnöjd. Nio linjechefer uppfattade att 
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måluppfyllelse leder till beröm (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12 & 14). Latham (2004) 

menar att beröm är en bra belöning som kan vara mer motiverande än en finansiell belöning 

men av de nio som uppfattade beröm som en konsekvens är fem missnöjda, fyra relativt nöjda 

och endast en linjechef är nöjd. Det finns i denna studie därmed inte något samband mellan att 

få beröm och att vara nöjd eller missnöjd med konsekvenserna.  

 

Sex av femton linjechefer (3, 5, 7, 8, 12 & 15) berättade att de som en följd av att nå målen 

fick högre mål nästa år vilket förespråkas av Latham (2004) eftersom han menar att det gör 

att de anställda inte minskar sin effektivitet samt gör att de fortsättningsvis kan känna stolthet 

över sin prestation. Alla de tre nöjda linjecheferna uppfattade högre mål nästa år som en 

konsekvens men bland resterande tre linjechefer var två missnöjda och en relativt nöjd. 

Varför det inte verkar finnas något samband mellan att ha denna konsekvens och att vara 

nöjd. Av linjecheferna var det tre (1, 2 & 14) som hade uppfattningen att måluppfyllelse ledde 

till offentligt erkännande. Två av dessa var missnöjda med konsekvenserna medan en var 

relativt nöjd vilket inte styrker Mestres (2003) uppfattning att offentligt erkännande är den 

främsta motivationsfaktorn på arbetsplatsen.  

 

Om en chef inte klarar av att nå sina mål menar Pihlgren och Svensson (1989) att resultatet 

först måste analyseras och sedan leda till någon form av konsekvens. Detta var dock inte fallet 

för fem av linjecheferna (3, 8, 10, 11 & 12) som uppfattade att det inte fick några 

konsekvenser alls om målen inte uppnåddes. En av dessa linjechefer var nöjd, en var relativt 

nöjd medan tre var missnöjda. På samma vis som för de som uppfattade att de inte fick några 

konsekvenser av att nå målen, tyder därmed linjechefernas uppfattning på att om det inte finns 

några konsekvenser alls av att inte nå målen finns även ett missnöje över detta.   

 

Fem av linjecheferna (1, 5, 9, 14 & 15) hade uppfattningen att misslyckande med att nå målen 

ses som ett lärande vilket förespråkas i befintlig teori (jfr Reif & Bassford, 1973) som menar 

att den information som kan fås av ett misslyckande bör användas för att individen ska 

prestera bättre nästa gång istället för till bestraffning. Av dessa fem linjechefer var en nöjd, tre 

relativt nöjda och en missnöjd. Men det var bara den missnöjda linjechefen (14) som, trots att 

han menade att det fanns tre olika konsekvenser av att inte nå målen, ville ha mer 

konsekvenser vid ett misslyckande. Det verkar därmed som att de flesta av linjecheferna med 

ett misslyckande ses som ett lärande som en konsekvens av att inte nå målen tyckte att den 

var tillräcklig.  

 

Visat missnöje var en konsekvens av att inte nå målen för fyra av linjecheferna (1, 4, 6 & 7). 

En av linjecheferna (7) berättade att även om visat missnöje kan låta som en liten konsekvens 

upplevde han att det var en fullt tillräcklig sanktion, vilket stöds i befintlig teori (jfr Pihlgren 

& Svensson, 1989). Av dessa fyra linjechefer är en nöjd, en relativt nöjd och två missnöjda. 

Men det var bara en av dessa linjechefer (4) som uttryckte ett missnöje över konsekvenserna 

av att inte nå målen vilket tyder på att det kan finnas ett samband mellan att ha konsekvensen 

visat missnöje och att denna konsekvens ses som tillräcklig. 
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Det var elva linjechefer som hade uppfattningen att de ville ha mer konsekvenser av att nå 

målen än vad de hade för 2012 (Linjechef 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13 & 14). Bland dessa 

elva återfinns de två linjechefer som hade uppfattningen att det inte fanns några konsekvenser 

alls av att nå sina mål och samtliga sju som var missnöjda med konsekvenserna. Det verkar 

därmed både finnas ett samband mellan att ha inga konsekvenser alls av att nå målen och att 

vilja ha mer konsekvenser och ett samband mellan att vara missnöjd med konsekvenserna och 

att vilja ha mer konsekvenser. Tre av linjecheferna (1, 2, 14) ville ha bonus när de nådde sina 

mål. En av dessa (2) uppfattade att det skulle göra det lättare att anställa och behålla personal 

vilket stämmer överens med befintlig teori som menar att bonussystem kan vara en viktig del 

i att attrahera och behålla anställda (jfr Cäker & Olve, 2013). Men det fanns även fyra 

linjechefer (6, 8, 13 & 15) som var av motsatt uppfattning och menade att de inte vill ha något 

bonussystem eftersom de likt Pfeffer (1997) menar att det kan ställa till med mer skada än 

nytta.  

 

Det var fem linjechefer (3, 10, 11, 12 & 14) som ville att det ska leda till mer konsekvenser att 

inte nå målen än vad det gjorde under 2012. Av dessa var det fyra som hade uppfattningen att 

det inte får några konsekvenser alls att misslyckas och fyra som var missnöjda med 

konsekvenserna. Det verkar alltså finnas ett samband mellan att det inte får några 

konsekvenser alls att misslyckas med att nå målen och att vilja ha mer konsekvenser samt 

ytterligare ett samband mellan att vara missnöjd med konsekvenserna och att vilja ha mer 

konsekvenser.  

 

Sammanfattningsvis har vi sett att det i denna studie finns ett samband mellan att årlig 

utvärdering saknas och att linjecheferna känner ett missnöjde över detta. När hänsyn till 

feedbacken togs till kommande år verkar även linjecheferna i större utsträckning vara mer 

nöjda med utvärderingen än när ingen hänsyn togs. Det verkar finnas ett samband mellan att 

det saknas konsekvenser av att nå respektive inte nå målen och att vara missnöjd. Ett annat 

samband verkar finnas mellan att ha inga konsekvenser alls av att nå respektive inte nå målen 

och att vilja ha mer konsekvenser. Ytterligare ett samband finns mellan att vara missnöjd med 

konsekvenserna och att vilja ha mer konsekvenser. Det verkar dock inte som om en viss 

konsekvens av att nå målen leder till mer nöjdhet men däremot som om konsekvenserna ses 

som ett lärande och/eller visat missnöje uppfattas som tillräckliga konsekvenser av att inte nå 

målen.   

 

 

5.3.4 Uppföljningsdimensionen i sin helhet 
 

 

Sammanfattningsvis var det lika många linjechefer (sex stycken) som var nöjda respektive 

missnöjda med planeringsprocessen medan tre var relativt nöjda. Linjechefernas uppfattning 

av mätning har visat sig inte ha någon avgörande betydelse för linjechefernas uppfattning av 

uppföljningsdimensionen. Den parameter i uppföljningsdimensionen som flest linjechefer 

(nio stycken) var nöjda med var den löpande feedbacken medan resterande sex linjechefer var 
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missnöjda. Uppfattningen av parametern den årliga utvärderingen och konsekvenser av att nå 

respektive inte nå målen var något sämre eftersom det för båda dessa parametrar var sju 

linjechefer som var missnöjda, fem relativt nöjda och tre nöjda.  

 

För parametrarna planeringsprocessen, löpande feedback, årlig utvärdering och 

konsekvenserna som finns av att nå respektive inte nå målen har vi sett att det finns 

linjechefer som har uppfattningen att dessa har saknats eller inte varit tillräckligt omfattande, 

vilket är i enlighet med befintlig teori som menar att företag ofta är medvetna om att 

målformuleringen är viktig men glömmer sedan bort att lägga tillräckligt med fokus på resten 

av målstyrningsprocessen (jfr Reif & Bassford, 1973). Vi har även kunnat se sambandet att 

detta leder till ett missnöje. Det verkar därför vara viktigt för linjecheferna att samtliga faser i 

uppföljningsdimensionen genomförs och att de inte genomförs i för liten omfattning.   

 

 

5.4 Hur påverkar första linjens chefers uppfattning 

av målstyrningen deras måluppfyllelse? 
 

 

När det gäller linjechefernas måluppfyllelse har fem kategorier identifierats: mycket hög 

måluppfyllelse, hög måluppfyllelse, medelhög måluppfyllelse, låg måluppfyllelse och mycket 

låg måluppfyllelse. Vi kommer inom dessa kategorier diskutera linjechefernas uppfattning av 

de olika parametrarna, faserna och dimensionerna samt om målstyrningsprocessen i sin helhet 

för att på så vis kunna se om det finns något mönster mellan uppfattningen av målstyrningen 

och måluppfyllelsen. 

 

Det är tre av linjecheferna (1, 6 & 7) som tillhör kategorin mycket hög måluppfyllelse 

eftersom de hade en måluppfyllelse på mellan 89 och 100 procent. Samtliga är nöjda med 

målstyrningsprocessen i sin helhet. Sett till linjechefernas uppfattning av 

målformuleringsdimensionen är den i stort sett utformad på det sätt som förespråkas av 

befintlig teori (jfr exempelvis McConkie, 1979; Doran, 1981; Locke et al., 1988) i och med 

att alla tre har fått vara delaktiga i stor utsträckning i målformuleringen, har SMART:a mål 

samt har ett relativt högt eller högt målengagemang. En av dem avviker dock från vad 

Catasús et al. (2008) förespråkar eftersom han har för många mål.  

 

Avseende uppfattningen av uppföljningsdimensionen var två linjechefer nöjda med 

planeringsprocessen och den årliga utvärderingen medan en var relativt nöjd med båda. 

Samtliga var nöjda med den löpande feedbacken vilket ligger i linje med befintlig teori som 

menar att denna fas är den primära nyckeln till de anställdas prestation (jfr Mestre, 2003). Två 

linjechefer var även nöjda med konsekvenserna medan en var missnöjd eftersom han 

uppfattade att det inte fanns några konsekvenser av att nå målen. Av de två linjechefer som 

uppfattade att det inte fanns några konsekvenser av att nå målen återfinns den första av dessa i 

denna kategori (medan den andra tillhör kategorin mycket låg måluppfyllelse). Detta innebär 

att det i denna studie inte finns något som styrker Rombachs (1991) studie om att det finns ett 
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samband mellan bra prestationer och prestationsbaserade belöningar. Resultatet i denna studie 

ligger istället mer i linje med Pfeffer (1997) som menar att effekten av att använda belöningar 

empiriskt är ganska otydlig. De tre linjecheferna med mycket hög måluppfyllelse är 

sammanfattningsvis både nöjda med målstyrningsprocessen i sin helhet och med i stort sett 

alla faser och parametrar som ingår i den.  

 

Tre av linjecheferna (4, 5 & 12) hade en måluppfyllelse mellan 60 och 70 procent vilket vi 

valt att klassificera som hög måluppfyllelse. Bland dem var två linjechefer nöjda med 

målstyrningsprocessen i sin helhet medan en var relativt nöjd. Till skillnad från de med 

mycket hög måluppfyllelse där alla var nöjda med målstyrningen förekommer i denna kategori 

den första av linjecheferna, sorterade efter måluppfyllelse, som var relativt nöjd. När det 

gäller målformuleringsdimensionen uppfattade alla tre linjechefer att de var delaktiga i stor 

utsträckning, hade ett högt eller relativt högt målengagemang samt att de hade ett lagom eller 

hanterbart antal mål medan två linjechefer hade SMART:a mål. För de två linjechefer som är 

nöjda med målstyrningsprocessen i sin helhet är målformuleringsdimensionen därmed 

utformad på det sätt som förespråkas av befintlig teori (jfr exempelvis McConkie, 1979; 

Doran, 1981; Catasús et al., 2008; Locke et al., 1988) medan den relativt nöjda linjechefen 

avviker gällande målens karaktär.  

 

Avseende uppföljningsdimensionens parametrar var det två som var nöjda eller relativt nöjda 

med planeringsprocessen, den löpande feedbacken och den årliga utvärderingen medan den 

tredje var missnöjd med dessa. En var relativt nöjd med konsekvenserna av att nå respektive 

inte nå målen medan resterande två var missnöjda varav en menade att de inte fanns några 

konsekvenser av att inte nå målen. Den årliga utvärderingen var den fas i 

uppföljningsdimensionen som linjecheferna i denna kategori samt de i kategorin mycket hög 

måluppfyllelse var minst nöjda med vilket tyder på att det avgörande för att nå en högre 

måluppfyllelse är hur hela uppföljningsdimensionen uppfattas snarare än hur fasen den årliga 

utvärderingen uppfattas. Vid en jämförelse mellan de med mycket hög måluppfyllelse och de 

med hög måluppfyllelse ser vi förutom gällande målstyrningsprocessen i sin helhet, även vid 

studie av enskilda faser och parametrar att linjecheferna i denna kategori är mindre nöjda än 

de med mycket hög måluppfyllelse. 

 

Tre av linjecheferna (2, 9 & 10) hade en måluppfyllelse på mellan 47 och 50 procent vilket vi 

valt att klassificera som medelhög måluppfyllelse. Två av dessa är nöjda med 

målstyrningsprocessen i sin helhet medan den tredje är missnöjd. Vid 47 procents 

måluppfyllelse återfinns den första linjechefen som är missnöjd med målstyrningsprocessen i 

sin helhet. Vi kan därmed konstatera att samtliga linjechefer med en måluppfyllelse på mellan 

50 och 100 procent är relativt nöjda eller nöjda med målstyrningsprocessen. Den missnöjda 

linjechefen har uppfattningen att det är viktigt att kunna se vad han själv och hans sektion 

bidrar till men att målstyrningen inte har lett till det. De två som är nöjda anser istället att det 

fanns en övergripande genomgång som underlättade förståelsen för vad som ska prioriteras, 

vilket ligger i linje med befintligt teori som menar att målstyrning riktar alla anställdas 
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uppmärksamhet och mobiliserar en övergripande insats mot övergripande mål (jfr Hunter & 

Rodgers, 1991; Bromiley & Euske 1986). 

 

När det gäller uppfattningen av målformuleringsdimensionen var de nöjda linjecheferna 

delaktiga i stor eller viss utsträckning, hade lagom eller hanterbart många mål, ett relativt 

högt eller lågt målengagemang. En av dem hade även SMART:a mål. För den missnöjda 

linjechefen var det enbart det faktum att han hade SMART:a mål som stämmer överrens med 

vad som förespråkas i tidigare forskning (jfr exempelvis McConkie, 1979; Doran, 1981; 

Catasús et al., 2008; Locke et al., 1988) eftersom han inte var delaktig alls, hade för många 

mål och ett lågt målengagemang. För linjecheferna i denna kategori är uppfattningen av 

målformuleringsdimensionen därmed längre ifrån vad befintlig teori förespråkar (jfr 

exempelvis McConkie, 1979; Doran, 1981; Catasús et al., 2008; Locke et al., 1988) än för 

linjecheferna som hade hög måluppfyllelse.  

 

Sett till uppföljningsdimensionen var två nöjda eller relativt nöjda med planeringsprocessen 

och konsekvenserna medan en var missnöjd. När det gäller prestationsbedömningen var en 

relativt nöjd medan två var missnöjda. När det gäller den löpande feedbacken var det en 

linjechef som var nöjd medan två hade uppfattningen att de knappt fick någon och var 

missnöjda. Av de totalt fyra linjechefer som knappt fick löpande feedback och därför var 

missnöjda med denna återfinns därmed de första två, i sortering efter måluppfyllelse, bland de 

med medelhög måluppfyllelse (resterande två återfinns i kategorin mycket låg måluppfyllelse). 

Detta styrker en tidigare studie som visade att dålig löpande feedback är en framträdande 

orsak till chefers misslyckande med att nå önskat resultat (jfr Longenecker et al., 2007).  

 

Sett till både uppfattningen av målformuleringsdimensionen och uppföljningsdimensionen är 

den linjechef som var missnöjd med målstyrningsprocessen i sin helhet även mer missnöjd 

med fler parametrar än de två som var nöjda i denna kategori vilket styrker skillnaden mellan 

dem i uppfattningen om målstyrningen i sin helhet. I denna kategori kan vi dels se att det 

finns mer missnöje här än bland linjecheferna i kategorin hög måluppfyllelse och dels att det 

finns en tydlig skillnad avseende uppfattningen av de olika parametrarna mellan de två nöjda 

linjecheferna och den missnöjda linjechefen inom denna kategori.  

 

Tre av linjecheferna (8, 14 & 15) hade en måluppfyllelse mellan 20 och 25 procent vilket vi 

valt att klassificera som låg måluppfyllelse. I denna kategori är två av linjecheferna missnöjda 

med målstyrningsprocessen i sin helhet medan en är nöjd. De linjecheferna som är missnöjda 

lyfte båda fram att de anser att målstyrningsprocessen måste förbättras. Vid en jämförelse 

med de linjecheferna med medelhög måluppfyllelse ser vi förutom en betydligt lägre 

måluppfyllelse i denna kategori även ett större missnöje med målstyrningsprocessen i sin 

helhet. 

 

När det gäller målformuleringsdimensionen har den nöjda linjechefen uppfattningen att han 

var delaktig i stor utsträckning, hade SMART:a mål, hanterbart många mål och ett högt 

målengagemang. Hans uppfattning av målformuleringsdimensionen ligger därmed helt i linje 
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med vad flera författare förespråkar (jfr exempelvis McConkie, 1979; Doran, 1981; Catasús et 

al., 2008; Locke et al., 1988). Men de två missnöjda linjecheferna är längre ifrån att uppfatta 

målformuleringsdimensionen i enlighet med författarna ovan eftersom de endast hade ett högt 

eller relativt högt målengagemang. Vidare uppfattade en av de missnöjda att han hade lagom 

många mål och medan den andra ansåg att han hade för många mål. Enligt Drucker (1955) 

leder fler mål till högre måluppfyllelse eftersom det på så vis finns fler viktiga områden där de 

anställda ska förbättra sina prestationer. Men detta samband verkar inte finnas i denna studie 

eftersom av de tre linjechefer som uppfattade att de hade för många mål hade en mycket hög 

måluppfyllelse, en medelhög måluppfyllelse och den sista alltså låg måluppfyllelse.  

 

Avseende uppföljningsdimensionen var två av linjecheferna nöjda med den löpande 

feedbacken och konsekvenserna medan en var missnöjd. Det var två linjechefer som var 

missnöjda med planeringsprocessen och den årliga utvärderingen medan en linjechef var nöjd 

eller relativt nöjd med dessa parametrar. De två linjecheferna som var missnöjda med den 

årliga utvärderingen hade inte haft någon. I denna kategori återfinns därmed två av de fem 

som saknade en årlig utvärdering (av resterande tre tillhör en kategorin medelhög 

måluppfyllelse och två de med mycket låg måluppfyllelse). Det verkar därmed som att denna 

studie stödjer befintligt teori (jfr Mestre, 2003) som menar att den feedback en individ får vid 

den årliga utvärderingen påverkar dennes prestation. Vi kan alltså se att det finns ett större 

missnöje över de olika parametrarna i denna kategori jämfört med kategorin medelhög 

måluppfyllelse samt att det finns en skillnad i uppfattningen mellan den linjechef som var nöjd 

med målstyrningen i sin helhet och de två som var missnöjda inom kategorin.  

 

Tre av linjecheferna (3, 11 & 13) hade en måluppfyllelse på noll procent vilket vi valt att 

klassificera som mycket låg måluppfyllelse. Av dessa linjechefer var det en som tyckte att 

målstyrningen var bra förutom att den blev lite för slentrianmässig vilket gjorde att han tillhör 

de som var relativt nöjda med målstyrningsprocessen i sin helhet. De två andra linjecheferna 

var istället missnöjda med målstyrningsprocessen och en av dem menade att det blev ett 

förlorat år gällande målstyrning. Jämfört med de linjechefer som tillhör kategorin låg 

måluppfyllelse är uppfattningen av målstyrningsprocessen i sin helhet därmed sämre i denna 

kategori.  

 

När det gäller målformuleringsdimensionen uppfattade samtliga att deras mål var SMART:a 

vilket enligt befintlig teori borde innebära att dessa linjechefer skulle haft en hög 

måluppfyllelse (jfr Latham, 2004; Rombach, 1991; Longenecker et al., 2007). Eftersom det 

omvända gäller för dessa linjechefer verkar i denna studie att målen är SMART:a inte vara 

avgörande för linjechefernas måluppfyllelse. När det gäller parametern antalet mål ansåg alla 

tre linjecheferna att de hade lagom respektive hanterbart många mål. Det finns därför inget i 

denna studie som tyder på att en uppfattning av att ha lagom många mål skulle leda till högre 

måluppfyllelse. Däremot verkar det som att det inte får bli för många mål eftersom det i dessa 

fall finns en risk för att personalen blir uttråkad och uttröttad av alla mål (jfr Catasús et al., 

2008) eftersom två av de tre med för många mål är missnöjda med målstyrningen i sin helhet. 

När det gäller målengagemanget var det två linjechefer som hade lågt målengagemang och en 

som hade högt. Det var en linjechef som uppfattade att han inte var delaktig alls i 
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målformuleringen och två som var det i stor utsträckning. När det gäller delaktighet i 

målformuleringsprocessen ser vi i denna studie därmed inte något samband mellan att vara 

delaktig i stor utsträckning och prestera bra vilket återfinns enligt befintlig teori (jfr 

Rombach, 1991; Latham, 2004).  

 

Avseende uppföljningsdimensionen var det två som var missnöjda med planeringsprocessen, 

den löpande feedbacken, den årliga utvärderingen samt med konsekvenserna av att nå 

respektive inte nå målen medan en var nöjd eller relativt nöjd med dessa parametrar. De två 

linjecheferna som var missnöjda med planeringen hade ingen planering. Det faktum att båda 

de linjechefer som saknade planering och var missnöjda över detta tillhör kategorin mycket 

låg måluppfyllelse ligger i linje med befintlig teori (jfr Johnsén & Möller, 2003; Reif & 

Bassford, 1973) som menar att det är viktigt att inte hoppa över planeringen i 

målstyrningsprocessen eftersom det har visat sig att planering har en positiv effekt på chefers 

måluppfyllelse. Vid en jämförelse mellan de med mycket låg måluppfyllelse och de med låg 

måluppfyllelse ser vi att linjecheferna har likvärdig uppfattning gällande 

målformuleringsdimensionen samt planeringen. De linjecheferna med mycket låg 

måluppfyllelse är dock mer missnöjda med den löpande feedbacken, den årliga utvärderingen 

och konsekvenserna än de med låg måluppfyllelse. 

 

Sammanfattningsvis har vi kunnat se att desto lägre måluppfyllelse som cheferna har desto 

längre ifrån är deras uppfattning i sin helhet av målformuleringsdimensionens parametrar vad 

som förespråkas i befintlig teori. Handlingsplaner, regelbunden översyn och 

prestationsbedömning är enligt befintlig teori (jfr Muzyk & Reinman, 1989) avgörande för 

måluppfyllelsen och i denna studie har dessa faser visat sig vara av stor betydelse för 

linjechefernas uppfattning av uppföljningsdimensionen. Vi har kunnat konstatera att det finns 

linjechefer som har uppfattningen att dessa parametrar har saknats eller inte varit tillräckligt 

omfattande, vilket är i enlighet med befintlig teori som menar att företag ofta är medvetna om 

att målformuleringen är viktig men glömmer sedan bort att lägga tillräckligt med fokus på 

resten av målstyrningsprocessen (jfr Reif & Bassford, 1973). Vi har även kunnat se 

sambandet att detta leder till ett missnöje. Uppfattningen av uppföljningsdimensionen har 

vidare haft en stor påverkan på uppfattningen av målstyrningsprocessen i sin helhet eftersom 

desto lägre måluppfyllelse kategorin har desto mer missnöje finns både med målstyrningen i 

sin helhet och med parametrarna för denna dimension.  
 

När det gäller hur första linjens chefers uppfattning av målstyrningen påverkar deras 

måluppfyllelse kan vi i denna studie konstatera att det finns ett positivt samband mellan 

linjechefernas uppfattning av målstyrningen och deras måluppfyllelse. Bland de linjechefer 

som har en måluppfyllelse på mellan 50 och 100 procent är sju nöjda och en relativt nöjd med 

målstyrningsprocessen i sin helhet medan motsvarande siffror för linjecheferna med en 

måluppfyllelse mellan noll och 47 procent är fem missnöjda, en relativt nöjd och en nöjd. Det 

finns därmed en tydlig skillnad i uppfattning av målstyrning i sin helhet mellan dessa två 

intervall av måluppfyllelse. Tidigare forskning har kommit fram till olika slutsatser gällande 

hur målstyrningens utformning påverkar måluppfyllelsen. Denna tidigare forskning har varit 

en del i denna studie i form av våra olika parametrar. Vår studie har bidragit till teorin genom 

att det framkommit att även linjechefernas uppfattning av målstyrningen som process 

påverkar deras måluppfyllelse. 
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6. Slutsats 

 

 

I detta kapitel kommer denna studies syfte att besvaras. Syftet med vår studie är att beskriva 

och förklara relationen mellan första linjens chefers uppfattning av målstyrning och deras 

prestation. Avsikten är även att skapa en modell som visar parametrar som påverkar första 

linjens chefers uppfattning av målstyrningen. 

 

I enlighet med studiens syfte presenteras nedan vår avslutande modell (figur 12) som skapats 

med vår analysmodell (avsnitt 2.4) som utgångspunkt. Som illustreras i modellen är det 

viktigt för första linjens chefers uppfattning av målstyrningen att samtliga fyra faser, 

målformulering, handlingsplaner, regelbunden översyn samt prestationsbedömning, finns med 

i målstyrningsprocessen. Enligt Milsta (1994) har föga empirisk forskning gjorts om 

målstyrningens tillämpning och konsekvenser på lägre organisatoriska nivåer. Även enligt 

Mestre (2003) finns en lucka i litteraturen med avseende på första linjens chefers uppfattning 

av målstyrningsprocessen. Avsikten är att vår studies modell (figur 12) ska kunna fylla en del 

av denna teoretiska lucka. Det är också genom figur 12 nedan som denna fallstudies 

empiriska redogörelser kan generaliseras till teori. Modellen utgör ett bidrag till befintlig teori 

genom att förklara hur första linjens chefer uppfattar målstyrning och hur denna uppfattning 

vidare relaterar till måluppfyllelsen. 

 

Inom fasen målformulering har vi utifrån genomförda intervjuer kunnat konstatera att de 

parametrar som är avgörande för att en första linjens chef är nöjd är att han uppfattar att han 

är delaktig i stor utsträckning i målformuleringen, har SMART:a mål, lagom många mål samt 

ett högt målengagemang. När det gäller fasen handlingsplaner har vi kunnat konstatera att det 

mest avgörande för att en första linjens chef uppfattar sig som nöjd med planeringsprocessen 

är att planer finns. Inom fasen regelbunden översyn har vi istället sett att det avgörande för att 

vara nöjd är att första linjens chef får tillräckligt med löpande feedback och att han får 

lärandefeedback i någon utsträckning. När det gäller sista fasen, prestationsbedömning, är det 

viktigaste att en årlig utvärdering finns, att hänsyn tas till feedbacken vid den årliga 

utvärderingen till nästa år samt att det finns konsekvenser av att nå respektive inte nå målen. 

 

Enligt befintlig teori är första linjens chefer viktiga för att organisationens mål ska kunna 

uppnås, vilket i sin tur gör att organisationen kan upprätthålla sin konkurrenskraft (Ahmed, 

Shields, White & Wilbert, 2010). Mestre (2003) menar att en bättre förståelse av mål på olika 

nivåer i organisationen krävs för att vara en högpresterande organisation. För att skapa denna 

förståelse menar vi att organisationer kan använda vår avslutande modell (figur 12) eftersom 

den illustrerar vad som är viktigt för att en första linjens chef uppfattar sig som nöjd med 

målstyrningsprocessen. Detta leder i sin tur till hög måluppfyllelse vilket kan bidra till att hela 

organisationen blir mer högpresterande. Det finns en teoretisk kunskapslucka gällande 

förståelsen av varför vissa chefer lyckas att prestera önskade resultat medan andra misslyckas, 

samt hur bättre styrsystemkan utvecklas (jfr Longenecker et al., 2007). I denna studie har 
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därför viktiga parametrar för första linjens chefs uppfattning av målstyrningsprocessen 

identifierats. Den totala uppfattningen av målstyrningsprocessen påverkar i sin tur första 

linjens chefers måluppfyllelse men ingen av parametrarna i modellen är ensam avgörande för 

måluppfyllelsen. Desto bättre den totala uppfattningen av dessa parametrar är 

(målstyrningsprocessen) desto bättre prestation och tvärtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 12. Avslutande modell. 
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Under arbetet med denna studie har en del tankar om förslag till vidare forskning väckts. Med 

tanke på den modell (figur 12) som denna studie har resulterat i vore det intressant att 

undersöka om den även är tillämplig för första linjens chefer på andra företag. I och med att 

denna studie var en fallstudie vore det intressant att göra en tvärsnittsstudie där första linjens 

chefers uppfattning av målstyrning studeras med hjälp av flera jämförande fall. 

I denna studie har vi valt att studera första linjens chefers uppfattning av målstyrning och 

många av dessa har visat på ett missnöje med uppföljningsdimensionen. Under arbetet med 

denna studie kom vi i kontakt med en mellanchef inom Saabs inköpsavdelning och hans 

uppfattning indikerade på att det finns en skillnad mellan första linjens chefers uppfattning av 

uppföljningsdimensionen och mellanchefers uppfattning av denna. Vi menar därför att det 

vore intressant att undersöka om uppfattningen av målstyrningen skulle vara annorlunda om 

högre chefer exempelvis mellanchefer undersöktes. Det hade även varit intressant att se om 

underordnad personals uppfattning av målstyrning liknar eller skiljer sig från första linjens 

chefers uppfattning i denna studie.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

 

Inledning: 

 

1. Beskriv din arbetsroll som linjechef? 

 

2. Hur länge har du och din arbetsgrupp arbetat med målstyrning? 

 

Målformuleringsdimensionen: 

 

3. Hur formulerades målen för år 2012 för dig/din sektion? 

 

4. I vilken utsträckning var du delaktig när målen år 2012 formulerades för dig/din sektion? 

 

5. Hur uppfattar du målen i förhållande till SMART-kriterierna? 

- Specifika, Mätbara, Accepterbara, Realistiska, Tidssatta? 

 

6. Uppfattar du att avsikten med dina mål 2012 var att du skulle lära dig något/utvecklas eller 

nå ett visst resultat? 

 

7. Hur ser du på antalet mål du hade år 2012? 

 

8. I vilken utsträckning uppfattar du att dina olika mål för 2012 var förenliga med respektive 

motarbetade varandra? 

 

9. Hur prioriterade du att arbeta för att nå målen 2012 jämfört med de övriga arbetsuppgifter 

och ansvar du har i din roll? (Svaret visar på målengagemang) 

 

Handlingsplaner: 

 

10. Hur identifierades vilka aktiviteter eller arbetsuppgifter som behövdes för att kunna nå 

målen 2012? 

 

11. Hur skedde fördelningen av de aktiviteter som behövdes göras för att uppnå målen? 

 

12. I vilken utsträckning var du delaktig i planeringen av hur målen skulle uppnås 2012? 

 

13. I vilken utsträckning uppfattar du att du sedan tog fram planerna och tittade på dem 

löpande under året? 

 

14. Stod den planering som utformats fast eller kunde den ändras vid behov? 
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15. Hur uppfattade du planeringsprocessen i sin helhet 2012? (som nödvändig, onödig, 

problematisk, givande …) 

 

Regelbunden översyn: 

 

16. Hur skedde mätning av din prestation löpande under år 2012? 

 

17. Hur uppfattar du mätningen? Exempelvis om mätningen är tillförlitlig eller inte, är 

mätningen objektiv (opartisk) eller subjektiv (partisk), sker mätningen kort eller lång tid efter 

din prestation, är mätningen begriplig eller obegriplig? 

 

18. Hur får du löpande feedback på hur du ligger till i förhållande mot målen under året? 

 

19. Hur uppfattar du den löpande feedback du får på arbetet mot att nå målen? 

 

20. I vilken utsträckning uppfattar du den löpande feedback du får fokuserar på dina 

handlingar i arbetsprocessen mot att nå målen respektive på hur du ligger till rent 

resultatmässigt mot målen? 

 

Prestationsbedömningen: 

 

21. Hur utvärderas årets prestation? 

 

22. Hur uppfattar du den feedback du får vid den årliga utvärderingen av måluppfyllelsen? 

 

23. I vilken utsträckning leder feedbacken till ändringar till kommande målstyrningsprocess? 

 

24. Vilka konsekvenser uppfattar du att det får om målen uppfylls? Exempelvis: Erkännande, 

möjlighet till befordran, finansiella och icke-finansiella belöningar, högre mål nästa år, 

löneförhöjning, bonus, resor eller evenemang för teamet 

 

25. Vilka konsekvenser uppfattar du att det får om målen inte uppfylls? Exempelvis: 

degregering, sänkt lön, utebliven bonus, chefen visar besvikelse och förväntar sig bättring 

nästa år, misstaget ses som ett lärande, mindre självbestämmande i målarbetet nästa år, kan 

man få sparken till följd av dåliga prestationer. 

 

26. I vilken utsträckning uppfattar du att belöningarna och sanktionerna baseras på 

individuella respektive kollektiva prestationer?   

 

27. Hur uppfattar du dessa konsekvenser (belöningar och sanktioner)? Exempelvis om själva 

belöningen eller sanktionen har ett värde eller att saknar värde, om belöningen eller 

sanktionen är tillräckligt stor för att påverka din prestation, som lätt eller svårt att förstå varför 

du får denna belöning eller sanktion, som aktuella eller inaktuella, med kortvarig eller 

långvarig effekt? 
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28. Hur påverkar prestationsutvärderingen, belöningar och sanktioner din motivation inför 

den kommande målstyrningsprocessen? 

 

Prestation: 

 

29. Vad har du för reflektioner angående din måluppfyllelse 2012? 

 

30. Vad uppfattar du som det viktigaste i målstyrningen för att du ska kunna uppnå dina mål? 

 

31. Vad uppfattar du som det största problemet i målstyrningen för att du ska kunna uppnå 

dina mål? 

 

Avslutningsvis: 

 

32. Hur uppfattar du att målstyrningen i sin helhet fungerar för dig som linjechef? 

33. Är det någonting annat som du vill tillägga? 

 


